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ỦY BAN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Ủy ban Kinh doanh và Phát triển Bền vững được thành lập vào tháng 1/2016 tại
Davos. Ủy ban quy tụ lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, xã hội dân
sự, tổ chức lao động và tổ chức quốc tế với 2 mục tiêu song song là lập ra mô
hình thành quả kinh tế mà doanh nghiệp có được khi thực hiện thành công các
Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ và mô tả đóng góp của doanh nghiệp vào
quá trình hiện thực hóa những mục tiêu này.
Báo cáo Kinh doanh tốt hơn, Thế giới tốt hơn do các ủy viên của Ủy ban soạn
thảo với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Quỹ Bill
& Melinda Gates, Diễn đàn Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (3GF), Cơ quan Hợp
tác Phát triển Quốc tế Thuỵ Điển (Sida), Bộ Ngoại giao Hà Lan (MoFA), Bộ Khí
hậu và Môi trường Na Uy, Quỹ Rockefeller, và Bộ Phát triển Quốc tế Vương
Quốc Anh (DFID).
Ủy ban Kinh doanh và Phát triển Bền vững giám sát báo cáo này và có được hỗ
trợ cấp thư ký của SYSTEMIQ và Quỹ Liên Hợp Quốc. Dưới sự chủ trì của Ngài
Mark Malloch-Brown, Ủy ban quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp trên thế giới.
Thành viên của Ủy ban Kinh doanh và Phát triển Bền vững nhất trí thông qua ý
nghĩa tổng quát của luận cứ, số liệu và khuyến nghị trong báo cáo này nhưng
không có nghĩa là đồng ý hoàn toàn với tất cả từ ngữ hoặc số liệu. Các thành
viên phục vụ Ủy ban với tư cách cá nhân. Ủy ban không yêu cầu các tổ chức
chủ quản của các thành viên chính thức phê chuẩn báo cáo.

Để biết thêm thông tin, xin mời ghé thăm:
http://businesscommission.org
https://www.linkedin.com/company/business-commission
https://www.facebook.com/businesscommission
https://twitter.com/bizcommission
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LỜI TỰA CUỐN BETTER BUSINESS - BETTER WORLD:
KINH DOANH TỐT ĐẸP HƠN VÌ MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN
quyết, tính bền vững của môi
trường cũng sẽ được đảm bảo
và quản trị tốt. Sự thành công
của các Mục tiêu PTBV sẽ mang
lại thành quả kinh tế với giá trị
lên tới 12 nghìn tỷ USD mỗi
năm, giải phóng hơn 40 triệu
người đang làm việc như nô lệ
thời hiện đại và hơn 150 triệu
trẻ em đang lao động mà không
có sự giám sát, không được ghi
nhận, không được bảo vệ.

Ông Vũ Tiến Lộc
Chủ tịch Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI)
Đồng Chủ tịch Hội đồng
Doanh nghiệp vì sự Phát
triển Bền vững Việt Nam
(VBCSD)
Tôi đọc về Phát triển bền vững
(PTBV) lần đầu tiên cách đây ba
mươi năm.
Chúng ta đã đi qua một quãng
đường rất dài kể từ thời điểm
Ủy ban Brundtland đưa ra khái
niệm đầu tiên được công nhận
về PTBV, để đến được ngày 25
tháng 9 năm 2015, khi 17 Mục
tiêu PTBV trong Chương trình
Nghị sự 2030 được 193 lãnh
đạo các quốc gia trên toàn thế
giới công nhận. Đó là một chặng
đường lịch sử. Bằng Chương
trình Nghị sự 2030, những thách
thức của sự phát triển kinh tếxã hội toàn diện sẽ được giải
8

Phát triển bền vững không hề dễ
dàng, và điều đó không thể được
thực hiện nếu như không có sự
chung tay của tất cả chúng ta. Vì
lẽ đó, tôi đặc biệt tự hào khi Việt
Nam cũng là một trong số các
quốc gia đã đưa các Mục tiêu
PTBV toàn cầu vào chương trình
Nghị sự trong nước, các nhà lãnh
đạo của doanh nghiệp nước ta đã
chung tay nỗ lực vì một cộng đồng
dân cư văn minh hơn, chất lượng
cuộc sống tốt hơn, khối doanh
nghiệp mạnh mẽ hơn, chính phủ
hiệu quả hơn, và quan trọng nhất
là một môi trường sống trong
sạch, lành mạnh hơn. Hội đồng
Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền
vững Việt Nam (VBCSD) là một
nhân tố không thể thiếu trong quá
trình này, thông qua những hoạt
động của mình, VBCSD đã thúc
đẩy và tăng cường quan hệ đối
tác Doanh nghiệp-Chính phủ-Xã
hội, truyền thông nâng cao nhận
thức, đào tạo, nghiên cứu, chia
sẻ kinh nghiệmkhuyến nghị cho
việc ban hành các chính sách của

Chính phủ cũng như cam kết và
hành động của cộng đồng doanh
nghiệp đối với việc thực hiện các
Mục tiêu PTBV tại Việt Nam. Lần
này, thông qua việc biên tập cuốn
sách “Kinh doanh tốt hơn vì một
thế giới tốt đẹp hơn”, ban Biên tập
không chỉ kỳ vọng cuốn sách này
đến với các nhà lãnh đạo doanh
nghiệp – đặc biệt là những doanh
nghiệp vừa và nhỏ - những chủ
nhân hiện tại và tương lai của các
nền kinh tế. Ban Biên tập cũng hy
vọng cuốn sách sẽ là người bạn
đồng hành đáng tin cậy của tất cả
những ai quan tâm đến phát triển
bền vững.
Tôi biết, đạt được những Mục
tiêu PTBV vào năm 2030 là một
tầm nhìn nhiều tham vọng. Năm
2016 là một năm nhiều thách
thức, năm 2017 và những năm
sau đó cũng sẽ rất gian nan. Vì lẽ
đó, tại đây, chúng ta không có ai
kém quan trọng, cũng không có
ý tưởng nào là không thể. Hơn
cả những cơ hội kinh doanh và
thành quả kinh tế khổng lồ, tôi tin
rằng những việc chúng ta đang
làm hôm nay là để chắt chiu xây
dựng một tương lai tốt đẹp hơn,
nơi các con, các cháu chúng ta
được hưởng nền giáo dục chất
lượng tốt, nền y học tiến bộ, hạ
tầng giao thông hiện đại và môi
trường trong sạch, nơi mà chất
lượng cuộc sống tốt hơn được
dành cho tất cả mọi người,
không đói nghèo, và không ai bị
bỏ lại phía sau.
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Giới thiệu về Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển
bền vững Việt Nam (VBCSD)
VBCSD - Tổ chức đại diện, định hướng và dẫn dắt cộng đồng doanh
nghiệp thực hiện chiến lược phát triển bền vững (PTBV) tại Việt Nam.

VBCSD là đối tác trong mạng lưới toàn cầu của WBCSD, do Chính phủ cho phép thành
lập, đóng vai trò đại diện, định hướng và thúc đẩy hành động của cộng đồng doanh
nghiệp trong việc thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững tại Việt Nam. Tại đây, chúng
tôi có sự chung tay của Chính phủ, 46 Hội viên bao gồm những doanh nghiệp hàng đầu,
các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.
Nhiệm vụ thực hiện Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) tại Việt Nam.VBCSD
đóng vai trò truyền bá và định hướng cộng đồng doanh nghiệp thực hiện 17 SDGs tại
Việt Nam thông qua việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ đối tác Doanh nghiệp-Chính
phủ-Xã hội, truyền thông nâng cao nhận thức, đào tạo, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm,
tạo tiền đề cho việc ban hành các chính sách của Chính phủ cũng như cam kết và hành
động của cộng đồng doanh nghiệp đối với việc thực hiện SDGs tại Việt Nam.
Đơn giản hóa báo cáo hiệu quả môi trường, xã hội và quản trị. Năm 2016, VBCSD cho
ra đời Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp
VN, áp dụng được với tất cả doanh nghiệp ở mọi loại hình, phạm vi và quy mô khác
nhau. Việc thực hiện CSI có thể giúp lãnh đạo doanh nghiệp định lượng, đánh giá, phân
loại chính xác độ bền vững của doanh nghiệp nhờ các câu hỏi được thiết kế cụ thể, bao
quát và đảm bảo tính khoa học, khách quan.
Hàng năm VBCSD tổ chức Chương trình Đánh giá, Xếp hạng Doanh nghiệp Bền vững
tại Việt Nam nhằm mục đích tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt phát triển bền vững
ở các khía cạnh xã hội, bảo vệ môi trường và kinh tế đồng thời thúc đẩy nhân rộng áp
dụng CSI trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự
Phát triển Bền vững Việt Nam

VBCSD là đơn vị biên dịch và phát hành cuốn sách này ở Việt Nam
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THÁCH THỨC

© Image Source / Adobe Stock for the Asian workers on the manufacturing line

2016 là năm nhiều thách thức đối với lãnh đạo doanh nghiệp trên thế giới. Sự khác biệt
về chính trị, thiếu ổn định và sự trở lại của chủ nghĩa dân tộc tại nhiều quốc gia đã lung
lạc niềm tin về hội nhập toàn cầu bền vững. Nhiều nhà bình luận tuyên bố rằng toàn cầu
hóa đã lên tới đỉnh dù quá trình này mang lại cho thế giới những thành công chưa từng
có về y tế, của cải, giáo dục và tuổi thọ trong 30 năm qua.
Có một điều chắc chắn rằng mặt trái của thành công đó đã ảnh hưởng tới chúng ta trong
năm 2016. Ở phương Tây, thu nhập trì trệ của các nhóm dân số lớn khiến họ nổi giận
với tầng lớp giàu có vốn được lợi nhờ chính sách giải cứu trong cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu. Những cử tri bất bình bỏ phiếu chống lại hội nhập quốc tế sâu rộng hơn.
Điều này cũng xảy ra ở những nơi khác. Những người thua thiệt về mặt kinh tế hay môi
trường, như người dân tại các thành phố chìm ngập trong khói tại Châu Á, hay thua thiệt
về mặt xã hội do sự chia tách của các cộng đồng nông thôn truyền thống đang rất muốn
biết liệu chi phí kinh tế toàn cầu có lớn hơn lợi ích nó mang lại hay không.
Những câu hỏi hóc búa này thực sự là một bài toán đối với lãnh đạo doanh nghiệp ở
khắp nơi trên thế giới. Là thành viên của Ủy ban Kinh doanh và Phát triển Bền vững,
chúng tôi cho rằng tất cả chúng ta có trách nhiệm đưa doanh nghiệp vào trung tâm của
hệ thống kinh tế mở toàn cầu. Tuy vậy, chúng ta không thể đón nhận sự hồi quy về mô
hình cũ đã bị loại bỏ trên diện rộng trong năm vừa qua.
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"Lãnh đạo doanh nghiệp cần tìm ra hướng đi mới để theo đuổi các mô hình kinh tế
bền vững và toàn diện hơn.”
Chúng ta phải kiên quyết tìm ra phương hướng mới và theo đuổi một mô hình kinh tế
mà không chỉ có chỉ số các-bon thấp, có môi trường bền vững mà còn biến sự nghèo
đói, bất bình đẳng và thiếu tiếp cận tài chính thành các cơ hội thị trường mới cho những
doanh nghiệp thông minh, tiến bộ và vì lợi nhuận. Những thách thức phức tạp cần có
sự quan tâm đầy đủ từ cả phía Chính phủ, xã hội dân sự và doanh nghiệp. Nếu không,
chúng ta sẽ không có cơ hội giải quyết những thách thức đó.
Giải pháp cho những thách thức hiện đang rất cấp thiết. Chúng ta coi 15 năm tới là thời
gian quan trọng, với sự thay đổi bắt đầu ngay từ bây giờ và tăng tốc về sau. Kinh doanh
thông thường không phải là một giải pháp: Chọn cách “hoãn binh” trong bốn năm tới sẽ
tạo áp lực môi trường và xã hội rất lớn lên nền kinh tế toàn cầu đang giật cục. Nhưng
nếu bây giờ có số lượng lãnh đạo doanh nghiệp đủ lớn cùng hành động, chúng ta có thể
tạo lập một lối đi khác mà có thể giảm bớt gánh nặng đối với nguồn lực hữu hạn và dung
nạp những nguồn lực hiện bị bỏ qua hay bị gạt ra khỏi thị trường, nhờ đó giúp giải quyết
tình trạng bất mãn chính trị hiện nay.
Để có được báo cáo này, khoảng 35 nhà lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện xã hội dân
sự đã hỗ trợ chúng tôi xây dựng một mô hình kinh doanh vì xã hội mới bao gồm những
bộ phận của kinh tế toàn cầu trước đây chủ yếu tồn tại dựa vào viện trợ công. Báo cáo
xem xét áp dụng cùng phương pháp với các thị trường phát triển nhằm giải quyết những
nhu cầu tương tự. Lấy các Mục tiêu Toàn cầu mới về Phát triển Bền vững của Liên Hợp
Quốc làm nền tảng cho kế hoạch hành động, chúng tôi nêu rõ theo đuổi những mục tiêu
này cùng với chính phủ và xã hội dân sự sẽ mang đến sự thịnh vượng lớn hơn cho tất cả
mọi người vào năm 2030 như thế nào. Chúng tôi chứng minh rằng các doanh nghiệp áp
dụng kế hoạch này sẽ làm thay đổi triển vọng của chính họ và có thể hoạt động tốt hơn
những doanh nghiệp bị mắc kẹt trong trò chơi kinh tế cũ: Chỉ quan tâm lợi nhuận, không
phải là trách nhiệm.
"Doanh nghiệp và định chế tài chính lớn phải lấy lại niềm tin của công chúng."
Tuy vậy, trách nhiệm cũng rất quan trọng. Thất bại thường thấy khi hỗ trợ tầng lớp giàu
có chính là việc mất đi niềm tin vào doanh nghiệp. Các doanh nghiệp và định chế tài
chính lớn ngày càng tỏ ra rời rạc và thiếu căn cơ. Họ sẵn sàng biện minh cho mình trước
người khác tại các cuộc họp như Diễn đàn Kinh tế Thế giới nhưng lại tỏ ra rụt rè giải trình
trước cơ quan nhà nước trung ương chứ chưa nói đến cấp quận, huyện nơi họ hoạt
động. Vì vậy, trọng tâm lập luận của chúng tôi cũng cơ bản như là nhu cầu lấy lại giấy
phép hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi thấy rằng doanh nghiệp ngày càng chịu
nhiều áp lực trong việc chứng minh họ là những nhà hoạt động xã hội có trách nhiệm
như tạo việc làm tử tế với thu nhập tương xứng trong các chuỗi cung ứng, nhà máy và
văn phòng của họ. Doanh nghiệp sẽ cần phải chứng minh rằng họ đóng thuế tại nơi họ
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có doanh thu; tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường và lao động; tôn trọng nền chính trị
và phong tục tại nước họ hoạt động; đưa các yếu tố xã hội và môi trường vào các quyết
định đầu tư; và trên tất cả, chung tay với doanh nghiệp khác để xây dựng một nền kinh
tế công bằng hơn.
Xây dựng những mối quan hệ đó không đơn thuần là đáp lại xu hướng chính trị đi ngược
lại với quá trình toàn cầu hóa khó cưỡng hiện nay. Rõ ràng căng thẳng giữa doanh
nghiệp và xã hội sẽ vẫn tồn tại vì mỗi bên phải cật lực đối phó với những thay đổi trước
mắt do những tiến bộ đột phá trong công nghệ như trí thông minh nhân tạo và tự động
hóa tạo ra. Công nghệ có khả năng thúc đẩy nền kinh tế tốt hơn và bền vững hơn cho
tất cả mọi người nhưng điều này chỉ đạt được khi những nhà sáng tạo tiên phong và xã
hội liên tục đối thoại cùng nhau. Doanh nghiệp chính là cầu nối cho cuộc đối thoại đó.
Doanh nghiệp có thể đầu tư vốn và kỹ năng cần thiết để nâng tầm những ý tưởng mới,
đưa những ý tưởng đó từ garage hay phòng thí nghiệm tới nơi mà chúng mang lại lợi
ích cho địa phương cũng như cho thế giới.
Ủy ban đại diện cho giá trị doanh nghiệp khá đa dạng, đại diện cho nhiều khu vực địa
lý, ngành nghề. Nhưng ở bình diện toàn cầu chúng tôi vẫn chỉ là một nhóm nhỏ những
cá nhân có cùng ý tưởng lớn lao. Vì vậy, thách thức của chúng tôi là kêu gọi các nhà
lãnh đạo doanh nghiệp trên thế giới đọc báo cáo của chúng tôi và hợp sức với chúng tôi
để xây dựng một phong trào lớn mạnh hướng đến một loại hình kinh doanh mới. Cùng
chung sức, chúng ta có thể đạt đến đỉnh điểm nơi doanh nghiệp, Chính phủ và xã hội
dân sự theo đuổi mô hình mới cho tương lai và chúng ta tạo ra sự thịnh vượng bền vững
cho tất cả mọi người. Nhưng điều này sẽ không xảy ra nếu chỉ trông chờ vào các lực
lượng tự nhiên. Nó sẽ cần đến sự hành động của các nhà lãnh đạo.
Chúng tôi có kế hoạch gửi lời mời tới từng đồng nghiệp và bạn bè, và chúng tôi muốn tất
cả mọi người đọc báo cáo này được coi là nhận được lời mời tham gia với chúng tôi. Vui
lòng liên hệ trực tiếp với Mark theo email m.malloch-brown@businesscommission.org.

Mark Malloch-Brown và Paul Polman
Đồng sáng lập, Ủy ban Kinh doanh và Phát triển Bền vững
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TÓM TẮT
Trong 30 năm qua, thế giới đã chứng kiến những tiến bộ xã hội và tiến bộ công nghệ to
lớn. Chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế chưa từng thấy, giúp đưa hàng trăm
triệu người thoát khỏi đói nghèo. Chúng ta đang được hưởng lợi từ một cuộc cách mạng
kỹ thuật số làm thay đổi cuộc sống mà cuộc cách mạng ấy có thể giúp giải quyết những
thách thức xã hội và môi trường cấp bách nhất. Tuy nhiên, dù đạt được những thành
công như vậy, mô hình phát triển hiện tại của chúng ta vẫn còn nhiều khiếm khuyết.
Ở đâu cũng có thể thấy những dấu hiệu thất bại và khiếm khuyết của mô hình này tại
các thị trường hiện hữu. Tần suất thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra đã tăng gấp đôi
so với những năm 1980.1 Bạo lực và xung đột vũ trang đã lấy đi 9% GDP của thế giới
trong năm 2014 trong khi mất đa dạng sinh học và tổn hại hệ sinh thái lấy đi khoảng
3%.2 Chúng ta tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng các-bon cao ở mức có thể khiến
chúng ta gánh chịu biến đổi khí hậu có sức tàn phá lớn mà không thể hồi phục. Bất
bình đẳng xã hội và tình trạng thanh niên thất nghiệp ngày càng nghiêm trọng ở nhiều
nước trên thế giới trong khi nữ giới vẫn được trả lương thấp hơn nam giới 25% cho
công việc tương đương.3

“Tiền lương bình quân thực tế tại các nền kinh tế phát triển gần như không
tăng kể từ những năm 1980.”
Tiền lương bình quân thực tế tại các nền kinh tế phát triển gần như không tăng từ những
năm 1980, gây ra lo lắng sâu sắc về ảnh hưởng của tự động hóa đối với việc làm cả
trong ngành dịch vụ cũng như sản xuất và gây ra làn sóng phản đối toàn cầu hóa mạnh
mẽ hơn. Trong thời gian qua, lãi suất thực tế thấp, thậm chí âm, tại một số nền kinh tế
lớn trong khi tổng nợ vẫn ở mức quá cao. Quan điểm kinh tế thay đổi thất thường giữa
lạc quan kỹ thuật và bi quan chính trị.
Sự thay đổi thất thường đó khiến lãnh đạo doanh nghiệp khó tiên định phương hướng
trong tương lai. Thay vì cam kết đầu tư dài hạn, nhiều công ty đang “án binh bất động”
như giữ nhiều tiền mặt, mua lại cổ phiếu, trả cổ tức cao. Báo cáo toàn cầu mới nhất về
niềm tin kinh doanh của Edelman cho thấy mức độ tín nhiệm các CEO tại 80% quốc gia
khảo sát sụt giảm ở cấp hai con số.4
Lãnh đạo doanh nghiệp có thể làm gì khác trong những hoàn cảnh như thế này?
Báo cáo này đưa ra một lựa chọn thay thế tích cực: xây dựng chiến lược kinh doanh và
thay đổi thị trường phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.
Kể từ năm ngoái, Ủy ban Kinh doanh và Phát triển Bền vững đã và đang nghiên cứu xem
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doanh nghiệp bị ảnh hưởng như thế nào sau khi hoàn thành 17 Mục tiêu Phát triển Bền
vững, còn được gọi là các Mục tiêu Toàn cầu, mà các nước thành viên Liên Hiệp Quốc
đã thông qua vào tháng 9/2015.5 Các nước thành viên sẽ hướng các chính sách của
mình theo lộ trình thực hiện thành công các Mục tiêu Toàn cầu trong 15 năm tới (Hình 1).
Hoàn thành các Mục tiêu Toàn cầu sẽ tạo ra một thế giới bền vững toàn diện: Xã hội
công bằng; môi trường an toàn; kinh tế thịnh vượng; hòa nhập; và dễ tiên đoán hơn.
Các mục tiêu sẽ tạo ra một mô hình khả thi cho phát triển dài hạn miễn là các doanh
nghiệp cùng hướng tới những mục tiêu này. Vì các mục tiêu này có mối quan hệ qua
lại với nhau nên tiến bộ đạt được ở tất cả các mục tiêu sẽ có tác động lớn hơn nhiều
so với chỉ đạt được một số mục tiêu. Tất nhiên, sẽ không dễ dàng để đạt được những
kết quả như kỳ vọng mà sẽ có nhiều thách thức thực sự. Nhưng thế giới chắc chắn sẽ
ngày một tốt hơn, bền bỉ hơn. Chúng ta có thể xây dựng một nền kinh tế thịnh vượng.
Đây là những kết quả mà lãnh đạo doanh nghiệp chắc chắn sẽ ủng hộ. Tuy nhiên, họ có
thể cảm thấy không có trách nhiệm thực hiện chúng: một cuộc khảo sát cho thấy một
nửa cộng đồng doanh nghiệp nghĩ rằng đây là công việc của Chính phủ.6

HÌNH 1 :

Các Mục tiêu Toàn cầu về Phát triển Bền vững
Xóa nghèo

Nghiên cứu của chúng tôi lại cho thấy một câu chuyện rất khác. Thứ nhất, doanh nghiệp
thực sự cần các Mục tiêu Toàn cầu: các mục tiêu đề ra một chiến lược tăng trưởng hấp
dẫn cho từng doanh nghiệp, cho cả cộng đồng doanh nghiệp và cho nền kinh tế thế giới.
Thứ hai, các Mục tiêu Toàn cầu thực sự cần doanh nghiệp: nếu doanh nghiệp tư nhân
không nắm bắt cơ hội thị trường họ mở ra và thúc đẩy quá trình thực hiện tất cả các Mục
tiêu Toàn cầu thì sự phồn vinh mà những cơ hội này mang lại sẽ không thành hiện thực.
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Các thành viên là lãnh đạo doanh nghiệp của Ủy ban đang chọn đưa các Mục tiêu Toàn
cầu về Phát triển Bền vững vào chiến lược tăng trưởng cốt lõi, hoạt động của chuỗi giá
trị và các quan điểm chính sách. Báo cáo này cho rằng các nhà lãnh đạo khác nên sớm
làm như vậy dù quy mô hoạt động của doanh nghiệp lớn hay nhỏ.

“Hoàn thành các Mục tiêu Toàn cầu tạo ra cơ hội trị giá ít nhất 12 nghìn tỷ USD.”
Hoàn thành các Mục tiêu Toàn cầu mở ra cơ hội thị trường trị giá ít nhất 12 nghìn tỷ USD
trong bốn lĩnh vực kinh tế7 được Ủy ban khảo sát. Bốn lĩnh vực đó bao gồm lương thực
và nông nghiệp; đô thị; năng lượng và vật liệu; và y tế và sức khỏe. Chúng chiếm khoảng
60% giá trị của nền kinh tế thực và có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện các Mục
tiêu Toàn cầu. Để nắm bắt được tất cả các cơ hội, doanh nghiệp cần phải theo đuổi sự
phát triển bền vững về xã hội và môi trường một cách mạnh mẽ và rõ ràng như cách
họ theo đuổi thị phần và giá trị cổ đông. Nếu nhiều doanh nghiệp tham gia với chúng
tôi trong quá trình này ngay từ bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau trở thành một lực lượng
mà không có gì có thể cản bước. Nếu họ không tham gia, chi phí và tương lai mơ hồ do
phát triển không bền vững gây ra có thể liên tục gia tăng và dần chúng ta sẽ không còn
“đất” làm ăn.
Đây là phạm vi mới. Hướng hoạt động kinh doanh tới mô hình tăng trưởng bền vững
sẽ là một bước đột phá với những cơ hội và thách thức đan xen. Đây là quá trình thử
nghiệm các mô hình kinh doanh linh hoạt và “tuần hoàn” mới và các nền tảng kỹ thuật số
có khả năng phát triển rất nhanh chóng để hình thành chuỗi giá trị xã hội và môi trường
mới. Biết cách đi nhanh đến sớm có ý nghĩa rất quan trọng và việc giảm rủi ro của khả
năng tài sản bị mắc kẹt bởi quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp và tự
động hóa nhiều hơn cũng quan trọng như thế.
Báo cáo là lời kêu gọi hành động tới các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hiện tại và tương lai.
Báo cáo giải thích nguyên nhân tại sao họ nên ủng hộ phát triển theo các Mục tiêu Toàn
cầu và cách thức để dẫn dắt sự thay đổi đó, cả trong và ngoài doanh nghiệp của họ.

MÔ HÌNH KINH DOANH VÌ CÁC MỤC TIÊU TOÀN CẦU
Mô hình kinh doanh vì sự phát triển bền vững vốn đã rất thuyết phục: mở ra cơ hội mới
và đạt được thành quả lớn; thúc đẩy đổi mới; và nâng cao uy tín. Đi theo mô hình kinh
doanh bền vững, doanh nghiệp có thể thu hút và giữ chân nhân viên, người tiêu dùng,
khách hàng B2B và nhà đầu tư, và do vậy bảo đảm giấy phép hoạt động của mình luôn
có giá trị. Đó là lý do tại sao các doanh nghiệp bền vững trên thế giới đang phát triển
mạnh và mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho cổ đông. Đó là lý do tại sao hơn 9.000 doanh
nghiệp trên thế giới đã ký kết thực hiện 10 Nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu của Liên
Hợp Quốc, kim chỉ nam cho hành vi kinh doanh bền vững.8
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Nếu nằm trong chiến lược cốt lõi cuả doanh nghiệp, mô hình kinh doanh vì sự phát triển
bền vững lại càng trở nên thuyết phục hơn khi thế giới thực hiện thành công các Mục
tiêu Toàn cầu. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng, chỉ trong 4 hệ thống kinh tế được
nghiên cứu, các Mục tiêu Toàn cầu tạo ra 60 cơ hội thị trường lớn nhất với giá trị lên tới
12 nghìn tỷ USD mỗi năm trong doanh thu và giảm thiểu chi phí vào năm 2030 (Hình 2).9
Tổng giá trị kinh tế đạt được thông qua việc thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu có thể lớn
gấp 2-3 lần, với điều kiện các lợi thế của mô hình được phân bổ toàn diện trong cả nền
kinh tế, và được hỗ trợ bởi năng suất lao động và tài nguyên cao hơn nhiều so với mức
hiện tại. Đây là một giả định hợp lý. Cần lưu ý rằng, theo một ước tính đưa ra, chỉ cần
đạt được duy nhất mục tiêu bình đẳng giới có thể đóng góp lên tới 28 nghìn tỷ USD vào
GDP toàn cầu vào năm 2025.10
Thành quả thu được từ toàn bộ các mục tiêu là vô cùng lớn.
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HÌNH 2 :

60 cơ hội thị trường lớn nhất liên quan đến thực hiện
các Mục tiêu Toàn cầu

Lương
nông nghiệp
Foodthực
andvà
Agriculture

Đô thị
Cities

Năng lượng
vật liệu
Energy
and và
Materials

Y tếand
và sức
khỏe
Health
Well-Being

1

Giảm thất thoát lương thực
trong chuỗi giá trị

Nhà ở với mức giá hợp lý

Mô hình tuần hoàn - áp dụng
cho ô tô tự động lái

Chia sẻ rủi ro

2

Dịch vụ hệ sinh thái rừng

Nhà cao tầng tiết kiệm năng
lượng

Mở rộng hoạt động tái tạo

Theo dõi bệnh nhân từ xa

3

Thị trường lương thực cho
người thu nhập thấp

Xe điện và xe đa dụng

Mô hình tuần hoàn - áp dụng
cho thiết bị

Y tế từ xa

4

Giảm thất thoát thực phẩm
trong tiêu dùng

Vận tải công cộng trong đô thị

Mô hình tuần hoàn - áp dụng
cho ngành điện tử

Khoa học gen tân tiến

5

Tái lập công thức sản phẩm

Dùng chung phương tiện
giao thông

Sử dụng năng lượng hiệu quả
trong ngành không thâm dụng

Dịch vụ hoạt động

6

Áp dụng công nghệ trong các
trang trại lớn

Thiết bị bảo hộ đường bộ

Hệ thống lưu trữ năng lượng

Phát hiện thuốc giả

7

Thay đổi chế độ ăn uống

Xe tự hành

Phục hồi tài nguyên

Kiểm soát thuốc lá

8

Ngư nghiệp bền vững

Xe động cơ đốt trong tiết
kiệm nhiên liệu

Tận dụng thép hiệu quả

Chương trình quản lý cân nặng

9

Áp dụng công nghệ trong các
trang trại nhỏ

Xây dựng đô thị linh hoạt

Sử dụng năng lượng hiệu
quả trong ngành thâm dụng

Kiểm soát bệnh hiệu quả hơn

10

Tưới tiêu quy mô nhỏ

Thất thoát nước đô thị

Thu hồi và lưu trữ các-bon

Hồ sơ y tế điện tử

11

Khôi phục đất bị suy thoái

Du lịch văn hóa

Tiếp cận năng lượng

Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và
trẻ em tốt hơn

12

Giảm lượng chất thải từ
bao bì

Thiết bị đo lường thông minh

Hóa chất xanh

Đào tạo chăm sóc sức khỏe

13

Mở rộng quy mô chăn nuôi
gia súc

Hạ tầng nước và vệ sinh môi
trường

Sản xuất chất phụ gia

Phẫu thuật với chi phí thấp

14

Nông nghiệp đô thị

Chia sẻ văn phòng

Nội địa hóa trong khai khoáng

15

Nhà gỗ

Hạ tầng dùng chung

16

Nhà ở cố định và nhà lắp ghép

Hoàn nguyên hầm mỏ

Liên kết hệ thống điện
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TIÊN PHONG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Ủy ban Kinh doanh và Phát triển bền vững đã đề xuất một bộ hành động gồm sáu yếu
tố mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể áp dụng để thu được thành quả từ mô
hình kinh tế này. Tất cả các hành động cần có sự chỉ đạo thực sự từ cấp cao nhất để
truyền tải quyết tâm và cam kết tới tất cả thành viên trong doanh nghiệp và để thay đổi
thị trường nơi các bạn doanh nghiệp đang cùng hoạt động.
1. Xây dựng khung hành động hướng đến các Mục tiêu Toàn cầu như một phần của
chiến lược tăng trưởng cho bản thân doanh nghiệp và cho cả cộng đồng doanh nghiệp.
Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp càng hiểu rõ mô hình kinh doanh vì các Mục tiêu Toàn
cầu thì quá trình tiến tới kinh doanh tốt hơn trong một thế giới tốt đẹp hơn sẽ diễn ra
càng nhanh chóng hơn.
2. Tích hợp các Mục tiêu Toàn cầu vào chiến lược công ty. Điều đó có nghĩa là áp dụng
lăng kính Mục tiêu Toàn cầu cho mọi khía cạnh của chiến lược: Bổ nhiệm các thành viên
Hội đồng Quản trị và Giám đốc điều hành cao cấp để ưu tiên và thúc đẩy công tác thực
hiện; hướng việc lập kế hoạch chiến lược và đổi mới đến các giải pháp bền vững; quảng
bá các sản phẩm và dịch vụ có thể khuyến khích người tiêu dùng xây dựng thói quen
tiêu dùng bền vững; và sử dụng các mục tiêu trong định hướng phát triển lãnh đạo, trong
việc trao quyền cho phụ nữ ở mọi cấp độ, cũng như trong thiết lập chính sách và phân
bổ nguồn vốn. Việc đạt được các Mục tiêu Toàn cầu sẽ tạo ra 380 triệu việc làm mới vào
năm 2030.11 Cần phải chắc chắn rằng những việc làm mới được tạo ra là việc làm tốt, với
mức lương hợp lý, không chỉ trong phạm vi hoạt động hiện tại mà còn trong toàn chuỗi
cung ứng cùng mạng lưới phân phối liên kết. Bên cạnh đó, việc giúp nhà đầu tư hiểu
được quy mô giá trị mà doanh nghiệp bền vững có thể tạo ra cũng là vô cùng cần thiết.
3. Sát cánh cùng các doanh nghiệp cùng ngành thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các
thị trường bền vững. Cơ hội kinh doanh sẽ lớn lớn hơn nhiều nếu toàn bộ các ngành
được dịch chuyển sang nền tảng bền vững theo các Mục tiêu Toàn cầu. Trong lĩnh vực
lương thực và nông nghiệp, một hệ thống phù hợp với các Mục tiêu Toàn cầu sẽ mang
lại nguồn lương thực dinh dưỡng với giá cả phải chăng cho dân số đang tăng lên trên
toàn thế giới, tạo ra thu nhập cao hơn - đặc biệt là cho 1,5 tỷ hộ kinh doanh nhỏ trên thế
giới - và giúp khôi phục nguồn tài nguyên rừng, tài nguyên nước ngọt và cùng hệ sinh
thái trọng yếu, bao gồm cả các đại dương. Hệ thống này sẽ tạo ra trên 2 nghìn tỷ USD
giá trị kinh tế mới vào năm 2030 và sẽ chống chịu rủi ro khí hậu tốt hơn rất nhiều.12
"Kinh doanh thông thường" sẽ không đưa quá trình chuyển đổi thị trường này tới đích.
Sự đổi mới đột phá do một vài người tiên phong bền vững cũng sẽ không đủ: Toàn
ngành phải chuyển đổi. Những lãnh đạo doanh nghiệp cấp tiến đang cùng với các lãnh
đạo doanh nghiệp trong ngành và các bên liên quan thiết lập lộ trình chung hướng tới
sân chơi cạnh tranh bền vững, xác định các điểm tới hạn, ưu tiên các đòn bẩy công nghệ
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và chính sách then chốt, phát triển kỹ năng và việc làm mới, định lượng các yêu cầu tài
chính mới, và xác định rõ các yếu tố của quá trình dịch chuyển thành công. Trong 15
năm tới, hệ thống hóa các Mục tiêu Toàn cầu trong liên kết với đối tác và dịch chuyển
nền tảng ngành sẽ là một kỹ năng khác biệt hóa thiết yếu của một lãnh đạo doanh nghiệp
tầm cỡ thế giới. Điều đó đồng nghĩa với hình thành những cơ hội mới được hình thành,
rủi ro đến từ việc các hoạt động của doanh nghiệp bị phân mảnh và trì trệ được ngăn
ngừa, cũng như kéo dài thời hạn hoạt động của doanh nghiệp.
4. Làm việc với cơ quan chức năng để chi trả phí tổn thực tế cho nguồn tài nguyên thiên
nhiên và nguồn lực con người. Cạnh tranh bền vững phụ thuộc vào việc các doanh
nghiệp cùng chi trả những phí tổn thực tế mà cách thức kinh doanh của họ tạo ra - gọi
theo thuật ngữ là nội tại hóa các yếu tố ngoại tác. Ý tưởng định giá ô nhiễm theo đúng
chi phí môi trường và chi phí xã hội đã tồn tại từ lâu, tuy nhiên, yêu cầu định giá các-bon
bền vững ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết nhằm giải quyết nguy cơ biến đổi
khí hậu khó lường.
Việc thiết lập giá của các-bon và các tài nguyên môi trường khác (đặc biệt là nước
ở nhiều khu vực) và tuân thủ những mức giá đó sẽ mở màn “cuộc đua tới đỉnh cao.”
Các doanh nghiệp chấp nhận trả mức lương đáp ứng được mức sống cùng toàn bộ
chi phí cho các nguồn lực khác cần bảo đảm rằng đối thủ cạnh tranh cũng sẽ áp dụng
chính sách tương tự trong tương lai gần, nếu không họ sẽ gặp bất lợi về chi phí. Do
đó, lãnh đạo doanh nghiệp phải làm việc công khai với cơ quan quản lý, các doanh
nghiệp và tổ chức dân sự xã hội để định hình các chính sách tài khóa và điều tiết
nhằm kiến tạo một sân chơi bình đẳng định hướng bởi các Mục tiêu Toàn cầu. Điều
này có thể giúp hệ thống tài khóa trở nên tiến bộ hơn khi đánh một mức thuế thấp
hơn vào thu nhập của người lao động, và áp một mức thuế cao hơn đối với các hoạt
động gây ô nhiễm môi trường cũng như việc sử dụng các nguồn tài nguyên vốn được
định giá thấp hơn giá trị thực.
5. Thúc đẩy hệ thống tài chính hướng tới đầu tư bền vững dài hạn. Hiện thực hóa các
Mục tiêu Toàn cầu có thể sẽ cần khoảng 2,4 nghìn tỷ USD đầu tư bổ sung mỗi năm, đặc
biệt là đầu tư cho cơ sở hạ tầng và các dự án có thời gian hoàn vốn dài.13 Vốn đầu tư
sẵn có không thiếu, tuy nhiên khi toàn cầu đang bất ổn, hầu hết các nhà đầu tư đều tìm
kiếm các khoản đầu tư có thanh khoản cao và lợi nhuận ngắn hạn lớn. Ngay khi các
doanh nghiệp đều tuân thủ việc trả “toàn bộ” chi phí của các yếu tố ngoại tác xã hội và
môi trường, thì hoạt động tài chính của họ có hiệu quả hay không sẽ là tín hiệu cơ bản
mà nhà đầu tư cần đến, các hoạt động theo định hướng Mục tiêu Toàn cầu của doanh
nghiệp sẽ được phản ánh thông qua yếu tố này. Tuy nhiên, việc áp dụng hệ thống giá
chung này lên toàn bộ nền kinh tế sẽ cần thời gian. Cho đến khi đó, để rút ngắn quá trình
này, lãnh đạo doanh nghiệp có thể tăng cường nguồn tài chính cho các khoản đầu tư
bền vững bằng cách thúc đẩy ba điều sau: minh bạch, nhất quán trong các thống kê về
hoạt động bền vững gắn với các Mục tiêu Toàn cầu; sử dụng rộng rãi và hiệu quả hơn
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các công cụ tài chính kết hợp nhằm chia sẻ rủi ro và thu hút thêm nguồn vốn từ khu vực
tư nhân cho đầu tư hạ tầng bền vững; và liên kết các chính sách cải cách trong lĩnh vực
tài chính với hoạt động đầu tư bền vững dài hạn.
6. Xây dựng lại khế ước xã hội. Niềm tin trong giới kinh doanh kinh doanh đã bị xói mòn
sâu sắc kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kết cấu xã hội cũng bị bào mòn.
Nhiều người coi doanh nghiệp là kẻ phản bội lại khế ước xã hội. Lãnh đạo doanh nghiệp
có thể lấy lại lòng tin của xã hội và duy trì tấm giấy phép hoạt động của mình bằng cách
hợp sức với Chính phủ các nước, người tiêu dùng, người lao động và xã hội dân sự để
đạt được toàn bộ các Mục tiêu Toàn cầu, và chấp nhận vận động chính sách có trách
nhiệm, công khai.
Xây dựng lại khế ước xã hội đòi hỏi mọi doanh nghiệp phải nộp thuế minh bạch và đóng
góp tích cực cho cộng đồng nơi họ kinh doanh. Tổng cộng có hơn 700 triệu lao động làm
việc trực tiếp và gián tiếp trong các chuỗi cung ứng toàn cầu.14 Tôn trọng và trả lương
xứng đáng cho người lao động sẽ rất hữu ích trong quá trình xây dựng một xã hội toàn
diện hơn và trong mở rộng thị trường tiêu dùng. Đầu tư cho đào tạo sẽ mang lại lợi ích
hơn nữa vì năng suất lao động được nâng cao và giúp cả nam giới và nữ giới khai thác
được tiềm năng của họ. Doanh nghiệp cần chắc chắn rằng khế ước xã hội được mở
rộng từ khu vực chính thức sang khu vực phi chính thức thông qua thực hiện đầy đủ các
Nguyên tắc chỉ đạo về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.15 Vẫn có khoảng 20-40 triệu
người làm việc như nô lệ thời hiện đại16 và hơn 150 triệu trẻ em làm tại các nông trại,
hầm mỏ, nhà xưởng và bãi rác đang đóng góp đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu mà
không được ghi nhận, cũng như không có bảo vệ.17

“Hơn 150 triệu trẻ em đang làm việc mà không được ghi nhận, và không có
sự bảo vệ.”
Đây là một hiện tượng không thể chấp nhận được của chủ nghĩa tư bản thế kỷ 21 - điều
mà ban lãnh đạo, nhà đầu tư và người tiêu dùng không thể tiếp tục làm ngơ.

ĐƯA RA LỰA CHỌN
Các doanh nghiệp không bị buộc phải trở thành người dẫn đầu quá trình chuyển sang
nền kinh tế toàn cầu bền vững. Có hai lựa chọn thay thế. Một là họ có thể tiếp tục duy
trì tình hình hiện nay và quá trình chuyển dịch sang phát triển bền vững sẽ diễn ra chậm
rãi, có cả thành quả và những bước lùi. Hai là họ có thể trì hoãn quá trình chuyển dịch
này do họ thấy được lợi thế rõ ràng nếu không thay đổi.
Nhưng cả hai lựa chọn đều không có tương lai lâu dài. Khoa học môi trường và khí hậu
đã có chứng minh tương tự rằng tổn thất ngày càng lớn nếu không có những hành động
kịp thời. Bởi thế, người dân và Chính phủ các nước đều muốn đẩy nhanh quá trình này.
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Kìm hãm một thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn là hành động sai trái. Các thành viên
trong hội đồng quản trị doanh nghiệp, người lao động, người tiêu dùng và các nhà đầu
tư đều muốn làm điều đúng đắn. Và nếu quá trình diễn ra quá chậm, có thể sẽ không
còn một thế giới ổn định để phát triển kinh tế nữa.
Nếu các chỉ số xã hội và môi trường không cải thiện trong 5-15 năm tới, khả năng rất
lớn sẽ dẫn đến việc công chúng phản ứng ngày càng dữ dội với các doanh nghiệp cùng
những chính sách đáp trả quyết liệt từ phía Chính phủ. Những doanh nghiệp tiên phong
điều chỉnh cách sử dụng tài nguyên và quản lý nhân sự cho phù hợp với Mục tiêu Toàn
cầu sẽ đi trước các doanh nghiệp khác 5-15 năm trên sân chơi bền vững. Lãnh đạo các
doanh nghiệp lớn quyết định điều chỉnh mục tiêu kinh doanh theo các Mục tiêu Toàn cầu
khiến cho lĩnh vực hoạt động của họ trở nên bền vững càng nhanh chóng, thì sẽ có càng
nhiều người được sống và làm việc trong thế giới hòa bình, thịnh vượng hơn.

"Những doanh nghiệp tiên phong có lợi thế từ 5-15 năm."
Một số thành viên của Ủy ban Kinh doanh và Phát triển bền vững hiện điều hành hoặc
làm việc tại các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Khách hàng và các nhà cung ứng của tất
cả chúng tôi đều có doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chúng tôi biết rằng những doanh nghiệp
này sẽ tạo ra không ít việc làm trong tổng số khoảng 380 triệu việc làm được tạo ra bởi
quá trình thực hiện các Mục tiêu T oàn cầu. Chiến lược của họ có vai trò quyết định trong
quá trình tiến tới thị trường và chuỗi giá trị bền vững. Quá trình này có thể bị chậm lại
nếu họ không được hỗ trợ tương xứng. Cụ thể, họ cần tiếp cận được nguồn vốn với chi
phí phải chăng để tiến hành các hoạt động đầu tư bền vững nhằm tạo ra tác động tích
cực lên xã hội và môi trường cũng như lợi ích bền vững.
Trong những tháng tới, các thành viên trong Ủy ban có kế hoạch hỗ trợ tất cả lãnh đạo
doanh nghiệp muốn kinh doanh tốt hơn trong một thế giới tốt đẹp hơn, giống như chúng
tôi. Đây là thời điểm cục diện được thay đổi.
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1. GIỚI THIỆU: MỤC TIÊU TOÀN
CẦU VÀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
Tóm tắt nội dung
• Dù đạt được thành công về kinh tế-xã hội trong 30 năm qua, mô hình kinh tế thế
giới hiện nay vẫn còn nhiều thiếu sót.
• Biến động và bất ổn do những thiếu sót của mô hình hiện tại khiến doanh nghiệp
khó xác định con đường đi tớiphương hướng tăng trưởng và thịnh vượng trong
tương lai.
• Thành công kinh tế-xã hội trước đây có thể bị đảo ngược nếu không có hành động
kịp thời.
• Mục tiêu Toàn cầu về Phát triển Bền vững của LHQ mang tới chiến lược tăng
trưởng thuyết phục cho các doanh nghiệp cá thể cũng như nền kinh tế thế giới.

Photo credit: Flickr/usdagov
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Đã ba thập kỷ kể từ khi báo cáo Tương lai chung của chúng ta của Ủy ban Brundtland
đưa ra khái niệm: phát triển bền vững là “sự phát triển đáp ứng được nhu cầu hiện tại
mà không gây tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai”.18 Kể từ
đó, thế giới đã chứng kiến những tiến bộ xã hội vượt bậc và tiếp tục duy trì tốc độ tăng
trưởng kinh tế chưa từng thấy. Từ năm 1988 tới năm 2008, thu nhập của một phần ba
dân số nghèo nhất thế giới tăng thêm 40-70% và thu nhập của một phần ba dân số trung
lưu tăng thêm 80%.19 Trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2015, tỷ lệ người
dân sống trong mức nghèo đói giảm hơn 50% và tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tử vong cũng
giảm trên 50%.20 Trong 50 năm qua, dân số thế giới tăng gần ba lần lên 7 tỷ người còn
GDP toàn cầu tăng 6 lần.
Tuy nhiên, những thành tựu kinh tế-xã hội đó đã đánh dấu những khiếm khuyết lớn trong
mô hình phát triển hiện tại của thế giới. Nó không vượt qua được bài kiểm tra của Ủy ban
Brundtland. Nhiều yếu tố quyết định sự tăng trưởng trước đây như sử dụng nhiên liệu
hóa thạch và đẩy mạnh đô thị hóa trở nên không bền vững ở mô hình cũ. Nếu không có
sự điều chỉnh kịp thời, tốc độ tăng trưởng có thể sẽ chậm lại và trong 30 năm tới, tăng
trưởng sẽ trở nên bất ổn hơn nhiều so với 30 năm trở về trước, khiến nhiều người đã
thoát nghèo lại tái nghèo.
Những thiếu sót trong mô hình phát triển hiện nay đang xuất hiện ngày càng nhiều trong
danh sách những gánh nặng toàn cầu đang đe dọa tương lai ổn định và sự thịnh vượng
chung. Về môi trường, hoạt động của con người đã đẩy hành tinh của chúng ta vượt ra
ngoài bốn trong số chín ranh giới an toàn: biến đổi khí hậu, mất tính toàn vẹn sinh quyển,
thay đổi hệ thống đất và biến đổi chu kỳ sinh hóa.21 Về mặt xã hội, rất nhiều người không
tiếp cận được các dịch vụ cơ bản như y tế, nước sạch, năng lượng sạch và vệ sinh môi
trường. Ở các nước thu nhập trung bình, gánh nặng chi phí y tế ngày càng lớn chi cho
các bệnh không truyền nhiễm đang xóa đi những thành quả đạt được trong điều trị bệnh
truyền nhiễm. Hiện nay, thuốc lá là nguyên nhân khiến 6 triệu người tử vong mỗi năm22
còn số người mắc bệnh béo phì tăng gấp đôi từ năm 1980 đến năm 201423. Mặc dù tiếp
tục được cải thiện, nhiều hệ thống giáo dục vẫn không thể cung cấp giáo dục chất lượng
cao. Nếu không có hành động kịp thời, hy vọng của hơn 124 triệu trẻ em, thanh thiếu
niên không được tới trường24 và hơn 250 triệu người không được học các kỹ năng cơ
bản sẽ càng mịt mù hơn.25 Bất bình đẳng thu nhập tại các nước thành viên OECD đang
ở mức cao nhất trong 30 năm qua26, và Oxfam ước tính rằng 62 người giàu nhất trên thế
giới có gia tài bằng một nửa thế giới.27

"Bất bình đẳng thu nhập tại các nước thành viên OECD đang ở mức cao nhất
trong 30 năm qua."
Về mặt kinh tế, nhiều gánh nặng đang bắt đầu cản trở triển vọng tăng trưởng của thế
giới trong tương lai (Hình 3). Ví dụ, nếu không có thay đổi căn bản trong hệ thống lương
thực và nông nghiệp hiện nay, tổn thất do mất đa dạng sinh học và tổn hại hệ sinh thái
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có thể lên tới 18% sản lượng kinh tế toàn cầu vào năm 2050, tăng từ mức 3,1%, tương
đương 2 nghìn tỷ USD vào năm 2008.28 Tổn thất do biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh
mẽ có thể còn lớn hơn nữa, như một bội số rủi ro trong hệ thống môi trường và xã hội
vốn đã rất mong manh. Cuối cùng, ngày càng có nhiều lo ngại liên quan tới vấn đề quản
trị và an ninh. Trong năm 2014, thế giới đã chi 9,1% GDP cho những chi phí liên quan
tới bạo lực.29 Theo IMF, tổn thất do hối lộ chiếm khoảng 2% GDP toàn cầu và các dòng
tiền bất hợp pháp từ các nước phát triển đã vượt quá 1 nghìn tỷ USD.30
Biến động do những gánh nặng này gây ra khiến doanh nghiệp càng khó đoán định
tương lai. Đây là một trong những lý do tại sao rất nhiều doanh nghiệp đang án binh bất
động. Thay vì cam kết đầu tư dài hạn trong mô hình tăng trưởng còn thiếu sót hiện nay,
họ giữ nhiều tiền mặt, mua lại cổ phiếu, trả cổ tức cao - cách làm gặp nhiều chỉ trích.

HÌNH 3 :

Gánh nặng của thế giới do mô hình phát triển kinh tế
hiện nay tạo ra
Ước tính ảnh hưởng trực tiếp lên kinh tế toàn cầu hàng năm theo một số
gánh nặng được chọn
Tỷ lệ GDP toàn cầu năm 2014
Bạo lực & xung đột vũ trang

9.1%

Ảnh hưởng đa dạng sinh học và hệ sinh
thái
Thuốc lá

3.1%
2.8%
2.7%

Béo phì
Tham nhũng

2.0%

Nghiện rượu

1.9%

Mù chữ

1.8%

Kháng thuốc

1.6%

Chi phí tắc nghẽn

1.6%

Nguồn tiền bất hợp pháp

1.4%

Lãng phí thực phẩm

1.4%

Biến đổi khí hậu

Khía cạnh

Xu hướng
tương lai*

1.3%

Môi trường

Quản trị

Xã hội

* Giả định hướng tiếp cận “kinh doanh thông thường” mà không có hành động phối hợp nào được tiến hành để giải
quyết những gánh nặng toàn cầu.
Nguồn: Nghiên cứu tài liệu; Dữ liệu từ nghiên cứu Ngân sách bệnh tật toàn cầu của WHO; phân tích AlphaBeta của Viện
McKinsey Toàn cầu McKinsey.
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1.1 Mục tiêu Toàn cầu về Phát triển Bền vững
Năm 2015, chính phủ các nước đã tiến hành hai hành động cấp bách với mục tiêu thay
đổi bản chất phát triển phù hợp với tiêu chuẩn bền vững Brundtland. Đầu tiên là Hiệp
định Paris về biến đổi khí hậu31, với chương trình nghị sự và khung thời gian cho các
quốc gia chuyển dịch sang nền kinh tế các-bon thấp. Mục tiêu của Hiệp định là giới hạn
nhiệt độ toàn cầu dưới ngưỡng nguy hiểm 2 độ và giúp các cộng đồng dễ bị tổn thương
nhất thích nghi. Thứ 2 là Chính phủ các nước đạt thỏa thuận thực hiện thành công 17
Mục tiêu Phát triển Bền vững Toàn cầu vào năm 2030. (Hình 4)
17 Mục tiêu Toàn cầu cùng 169 chỉ tiêu thành phần hướng tới xây dựng một tương lai
mà mọi người đều mong muốn, nơi ấy sẽ không có nghèo đói, hành tinh sống được bảo
vệ và nhân loại đều được hưởng thái bình thịnh vượng.
Các mục tiêu được phân thành hai lĩnh vực chính là xã hội và môi trường. Một số mục
tiêu xã hội nhằm thỏa mãn những nhu cầu cơ bản như chấm dứt nghèo đói và đảm bảo
ai cũng được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nước sạch và vệ sinh môi trường.
Những mục tiêu khác hướng tới thúc đẩy quyền con người, khiến con người trở nên
mạnh mẽn hơn thông qua giáo dục có chất lượng, bình đẳng giới, có việc làm và công
việc tốt đẹp, giảm bất bình đẳng, và đổi mới trong ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng
để con người có cuộc sống thịnh vượng và cảm thấy được tôn trọng.
Danh sách các mục tiêu môi trường nhắm tới việc giữ Trái đất nằm trong ranh giới an
toàn chính thông qua thay đổi cách thức vận hành nền kinh tế trên toàn thế giới. Những
mục tiêu này bao gồm biến đổi khí hậu, tiếp cận năng lượng sạch với giá cả phải chăng,
tiêu dùng và sản xuất bền vững, và đa dạng sinh học trên mặt đất và dưới nước. Đại
dương được xem như các tài nguyên cơ bản toàn cầu khác.
Hai mục tiêu cuối cùng tập trung vào các giá trị và quản trị. Mục tiêu 16 đề cập đến hòa
bình, công lý và các định chế còn Mục tiêu 17 đề cập đến sự cần thiết phải có “hợp tác
toàn cầu vì sự phát triển bền vững”.32
Tất cả 17 mục tiêu này có liên quan đến nhau. Các mục tiêu môi trường không thể hoàn
thành nếu các mục tiêu xã hội không được thực hiện và ngược lại. Nỗ lực xóa đói giảm
nghèo mà không bảo vệ được “vốn tự nhiên” sẽ trở nên vô nghĩa một phần bởi vì tài
nguyên thiên nhiên vốn là nguồn sống của rất nhiều người nghèo. Tương tự như vậy, nỗ
lực giới hạn nhiệt độ toàn cầu dưới ngưỡng nguy hiểm 2 độ và các Mục tiêu Toàn cầu sẽ
đồng thời “tái khởi động” các hệ thống kinh tế thế giới, khiến hoạt động kinh doanh thông
thường bền vững thực sự, đảm bảo công bằng xã hội và ổn định môi trường.
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“Các mục tiêu môi trường không thể thực hiện được nếu các mục tiêu
xã hội không được thực hiện và ngược lại”
Tuy nhiên, để đưa thế giới vào quỹ đạo bền vững, quá trình này phải được thực
hiện nhanh hơn rất, rất nhiều nữa. Các lựa chọn kinh tế đã khiến nhiệt độ trái đất
tăng lên ít nhất 1 độ. Nếu không tiến nhanh về nền kinh tế các-bon thấp trong 5-10
năm tới, chúng ta sẽ không có đủ thời gian để giữ nhiệt độ dưới ngưỡng nguy
hiểm 2 độ. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng, nếu không hành động ngay bây giờ
để ngăn chặn biến đổi khí hậu, 100 triệu người sẽ đối mặt với nguy cơ tái nghèo
vào năm 2030.33

1.2 Các Mục tiêu Toàn cầu cần doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần các
Mục tiêu Toàn cầu
17 Mục tiêu Toàn cầu coi doanh nghiệp là một bộ phận không thể thiếu trong “hợp
tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững”. Một số doanh nghiệp đã và đang dựa vào
đó để đưa ra quyết sách và định hướng thị trường tương lai: Nghiên cứu trong
năm 2015 của GlobeScan, một công ty thăm dò ý kiến, cho thấy rằng 1/3 doanh
nghiệp có kế hoạch sử dụng các Mục tiêu Toàn cầu làm kim chỉ nam để xác lập các
mục tiêu kinh doanh.34 Tuy nhiên, 2/3 còn lại vẫn chưa có định hướng này.
Điều này có lẽ không quá bất ngờ. Các Mục tiêu Toàn cầu là một sáng kiến liên
chính phủ. Một số mục tiêu nằm ngoài phạm vi hay quan tâm của doanh nghiệp.
Nhiều doanh nghiệp vẫn coi phát triển bền vững là trách nhiệm xã hội doanh
nghiệp (CSR), họ thiết lập bộ phận CSR chủ yếu để bảo vệ và xây dựng uy tín của
mình và giảm lãng phí.
Tuy nhiên, ngày càng có nhiều công ty, bao gồm cả những công ty có đại diện trong
Ủy ban, đã ưu tiên các Mục tiêu Toàn cầu về Phát triển Bền vững trong chương
trình nghị sự chiến lược. Báo cáo này cho rằng ban lãnh đạo các doanh nghiệp
khác cũng nên làm như vậy vì hai lý do chính yếu sau. Thứ nhất, doanh nghiệp
cần các Mục tiêu Toàn cầu, vì đề án này giúp mở ra những cơ hội thị trường to lớn,
đồng nghĩa với việc đưa ra chiến lược phát triển có sức thuyết phục cho các doanh
nghiệp cá thể, cộng đồng doanh nghiệp nói chung và cả nền kinh tế thế giới. Thứ
hai, các Mục tiêu Toàn cầu cần doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp tư nhân không
nắm bắt được cơ hội thị trường mà họ tạo ra và góp phần thúc đẩy tiến bộ của tất
cả các mục tiêu thì cả thế giới, trong đó có cả doanh nghiệp, sẽ không thu được tất
cả những lợi ích sản sinh ra từ quá trình hiện thực hóa các mục tiêu.
Đạt được các Mục tiêu Toàn cầu vào năm 2030 là một tầm nhìn nhiều tham vọng.
Nhưng đối với doanh nghiệp có trách nhiệm và nhìn xa trông rộng, đó là tầm nhìn
mang lại tăng trưởng đáng kể nhờ giải quyết những vấn đề lớn nhất của thế giới
(xem Phần 2). Do ngày càng nhiều doanh nghiệp chọn tầm nhìn này làm lộ trình
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tăng trưởng nên niềm tin sẽ đạt được các Mục tiêu Toàn cầu ngày càng tăng cao, nhờ vậy
tạo động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp, Chính phủ và các bên liên quan khác lập kế
hoạch và đầu tư cho phù hợp. Khi lực lượng bất khả kháng này tăng tốc sẽ có thêm nhiều
doanh nghiệp cùng cạnh tranh để giành được cơ hội đến từ tương lai, nơi có môi trường
ổn định và xã hội hòa nhập. Những doanh nghiệp cho rằng tương lai đó nằm trong những
lựa chọn chiến lược của họ hôm nay có nhiều khả năng sẽ phát triển đột phá hơn.
Thế giới vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức vào năm 2030. Vẫn còn cạnh tranh
khốc liệt giành giật các nguồn lực; tham nhũng sẽ không biến mất; môi trường vẫn sẽ
phải đối mặt với rủi ro; và công bằng xã hội có thể sẽ là một vấn đề lớn của cả thế giới.
Nhưng một thế giới đã và đang theo đuổi các Mục tiêu Toàn cầu sẽ được tổ chức tốt hơn
để giải quyết những thách thức này. Vốn sẽ được rót thêm cho cơ sở hạ tầng bền vững.
Thêm nhiều sáng kiến cho các giải pháp môi trường bền vững. Phụ nữ sẽ giành được
nhiều quyền lực kinh tế và xã hội hơn; những lợi ích của thương mại sẽ được phần bổ
đồng đều hơn, nhờ vậy giúp tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế.
Lãnh đạo Hội đồng quản trị không cần phải chọn hướng đi này, nhưng cần cân nhắc
tình huống ngược lại. Trong 15 năm tới, dù muốn hay không, phát triển bền vững sẽ là
nền tảng đột phá chính yếu trong mọi lĩnh vực do công nghệ số đã trải qua 15 năm phát
triển. Hơn nữa, trong vòng 15 năm tới, hai lực lượng đột phá sẽ ngày càng hội tụ. Phần
lớn các doanh nghiệp xác định thành công các cơ hội thị trường bền vững hiện nay đều
được xây dựng trên nền tảng công nghệ số (xem Phần 3.2). Và các ngành công nghiệp
số đang cùng các nhà hoạch định chính sách xác định phương pháp, cũng như đối
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tượng mà công nghệ số có thể tiến tới đẩy mạnh quá trình xúc tiến các Mục tiêu Toàn
cầu và cùng xây dựng chính sách phù hợp. Trong nhiều lĩnh vực, sự hợp tác này có khả
năng sẽ là động lực mạnh mẽ đẩy nhanh quá trình thay đổi. Trong ngành năng lượng,
sự kết hợp giữa đổi mới kỹ thuật, mà đa phần là kỹ thuật số, và chính sách dài hạn phù
hợp sẽ giúp tăng niềm tin vào năng lượng sạch và hiệu quả sử dụng năng lượng, nhanh
chóng gia tăng áp lực với nhiên liệu hóa thạch ở các nước. Trong ngành nông nghiệp,
các giải pháp kỹ thuật số có thể giúp tăng năng suất, giảm lãng phí lương thực và thay
đổi quản lý nguồn nước.

“Phát triển bền vững đột phá có thể tiến triển rất nhanh.”
Dù được bất cứ yếu tố nào thúc đẩy, khi sự phát triển bền vững đột phá chiếm lĩnh một
lĩnh vực nào đó, nó có thể phát triển rất nhanh - như tốc độ các nhà cung cấp dịch vụ
di động mới đang thay đổi hệ thống thông tin hiện nay, khiến những hãng không có sự
chuẩn bị trước bị mắc kẹt lại phía sau. Tương tự, các doanh nghiệp đoán định được sự
đột phá này và đặt các Mục tiêu Toàn cầu vào vị trí ưu tiên trong chương trình chiến lược
của mình hiện nay cũng sẽ chuyển hóa sự đột phá đó thành lợi thế cạnh tranh.
Nếu quá ít doanh nghiệp có thể làm được điều này và Chính phủ phản ứng quá muộn,
các gánh nặng và tổn thất của “đường đứt gãy” trong mô hình phát triển hiện nay có thể
tiếp tục tăng cho đến khi sẽ không còn “đất” để kinh doanh.
Ủy ban tin rằng cần phải cùng hành động để thực hiện thành công các Mục tiêu Toàn
cầu. Các sáng kiến từ thượng tầng sẽ không mang lại hiệu quả. Mọi thành viên thị
trường phải hợp sức tìm ra các giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết những yêu cầu xã
hội cấp bách nhất trên toàn thế giới. Họ cần phải xác lập thị trường bền vững bằng cách
thiết lập các điều kiện thị trường mà những điều kiện ấy sẽ châm ngòi cho một “cuộc đua
tới đỉnh cao” và tìm ra nguồn tài chính cần thiết.
Trong các phần tiếp theo của báo cáo này, Phần 2 mô tả các cơ hội thị trường chính
được tạo ra từ quá trình thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu; Phần 3 mô tả cách thức lãnh
đạo doanh nghiệp có thể nắm bắt và nhân bội những cơ hội này, đồng thời xây dựng một
thế giới tốt hơn; Phần 4 mô tả chi tiết những thay đổi đối với hệ thống tài chính nhằm
khơi thông nguồn vốn đầu tư cần thiết để thực hiện thành công các Mục tiêu Toàn cầu;
Phần 5 trình bày cách thức doanh nghiệp có thể đóng góp cho sự tiến bộ thực chất của
các mục tiêu xã hội và lấy lại niềm tin đã mất thông qua khế ước xã hội mới với xã hội
dân sự (bao gồm người thường và các tổ chức phi chính phủ) và Chính phủ; và Phần
6 đề xuất các bước tiếp theo tới lãnh đạo doanh nghiệp được thuyết phục bởi mô hình
kinh doanh điển hình vì sự triển bền vững và cách thức Ủy ban lên kế hoạch hỗ trợ họ
trong năm tới.
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2. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG CHÍNH
ĐƯỢC TẠO RA BỞI QUÁ TRÌNH
THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CÁC
MỤC TIÊU TOÀN CẦU
Tóm tắt nội dung
• Thực hiện thành công các Mục tiêu Toàn cầu sẽ tạo ra thành quả kinh tế trị giá ít nhất
12 nghìn tỷ USD cho khu vực tư nhân vào năm 2030, thậm chí có khả năng cao hơn thế
tới 2-3 lần.
• Trên 50% giá trị phần thưởng này được tạo ra ở các nước đang phát triển.
• 15 trong số 60 cơ hội thị trường trong bốn hệ thống kinh tế được Ủy ban điểm qua là
lương thực và nông nghiệp; đô thị; năng lượng và vật liệu; và y tế và sức khỏe chiếm tới
50% giá trị thành quả này.
• Hoàn thành các Mục tiêu Toàn cầu trong bốn hệ thống kinh tế này có thể tạo ra 380
triệu việc làm mới vào năm 2030, trong đó gần 90% là ở các nước đang phát triển. Một
cơ hội thị trường là nhà ở giá phải chăng chiếm gần 20% (70 triệu) việc làm.
• Gộp thêm phí tổn môi trường như biến đổi khí hậu làm tăng quy mô “thực tế” của thành
quả kinh tế thêm 40%.
Nghiên cứu thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban Kinh doanh và Phát triển Bền vững chỉ
ra rằng, 60 cơ hội thị trường phát triển nhanh nhất được tạo ra trong quá trình thực hiện
các Mục tiêu Toàn cầu trong bốn hệ thống kinh tế của thế giới có thể mang lại giá trị tới
12 nghìn tỷ USD/năm cho lực lượng tư nhân vào năm 2030.35 Số tiền này tương đương
10% GDP toàn cầu năm 2030.
60 cơ hội đến từ bốn hệ thống kinh tế là lương thực và nông nghiệp; đô thị; năng lượng
và vật liệu; và y tế và sức khỏe cũng có thể tạo ra gần 380 triệu việc làm, chiếm trên 10%
lực lượng lao động năm 2030.36
Ủy ban mở rộng phạm vi phân tích sang các lĩnh vực có quyết định sống còn tới phát
triển bền vững khác như công nghệ thông tin truyền thông, giáo dục và hàng tiêu dùng.
Kết quả cho thấy các cơ hội kinh doanh có thể tạo ra thêm 8 nghìn tỷ USD/năm nhờ
theo đuổi các Mục tiêu Toàn cầu.37 Tổng giá trị còn cao hơn nữa nếu tính cả giá trị của
các yếu tố ngoại tác38.
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Lợi ích kinh tế thu được từ quá trình hiện thực thành công tất cả Mục tiêu xã hội toàn
cầu giúp gia tăng đáng kể tổng giá trị phần thưởng, trong đó có một phần của khu vực tư
nhân. Nghiên cứu của Viện Toàn cầu McKinsey chỉ ra rằng, chỉ cần đạt được mục tiêu
bình đẳng giới, kinh tế toàn cầu sẽ có thêm ít nhất 12 nghìn tỷ USD vào năm 2025 và
con số đó có thể lên tới 28 nghìn tỷ USD.39 Y tế và giáo dục tốt hơn sẽ nâng cao năng
suất lao động. Giảm bất bình đẳng xã hội và căng thẳng môi trường sẽ giảm bớt bất ổn
chính trị, do vậy giúp giảm rủi ro kinh doanh và nhân bội lợi nhuận đầu tư. Nhìn từ góc độ
này, các Mục tiêu Toàn cầu đưa ra chiến lược phát triển hấp dẫn cho các doanh nghiệp
cá thể, cộng đồng doanh nghiệp nói chung và cả nền kinh tế thế giới.

“Chỉ cần đạt được mục tiêu bình đẳng giới, kinh tế toàn cầu sẽ có thêm ít
nhất 12 nghìn tỷ USD.”
Phần này mô tả 60 cơ hội thị trường phát triển nhanh nhất và ảnh hưởng của những cơ
hội này.

2.1 60 cơ hội thị trường bền vững tăng trưởng nhanh nhất
Nghiên cứu thị trường thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban phân tích các cơ hội kinh
doanh cụ thể liên quan đến quá trình thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu trong bốn hệ thống
kinh tế - đó là, lương thực và nông nghiệp; đô thị; năng lượng và vật liệu; và y tế và sức
khỏe. Các hệ thống này được lựa chọn vì ảnh hưởng của chúng đến nền kinh tế và có
liên quan đến quá trình thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu. 60 cơ hội lớn nhất này có thể
tạo ra khoản doanh thu và tiết kiệm kinh doanh trị giá hơn 12 nghìn tỷ USD vào năm
2030. Trong đó, 15 cơ hội lớn nhất chiếm hơn một nửa giá trị này.
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HÌNH 2 :

60 cơ hội thị trường lớn nhất liên quan đến thực hiện
các Mục tiêu Toàn cầu

Lương
nông nghiệp
Foodthực
andvà
Agriculture

Đô thị
Cities

Năng lượng
vật liệu
Energy
and và
Materials

Y tếand
và sức
khỏe
Health
Well-Being

1

Giảm thất thoát lương thực
trong chuỗi giá trị

Nhà ở với mức giá hợp lý

Mô hình tuần hoàn - áp dụng
cho ô tô tự động lái

Chia sẻ rủi ro

2

Dịch vụ hệ sinh thái rừng

Nhà cao tầng tiết kiệm năng
lượng

Mở rộng hoạt động tái tạo

Theo dõi bệnh nhân từ xa

3

Thị trường lương thực cho
người thu nhập thấp

Xe điện và xe đa dụng

Mô hình tuần hoàn - áp dụng
cho thiết bị

Y tế từ xa

4

Giảm thất thoát thực phẩm
trong tiêu dùng

Vận tải công cộng trong đô thị

Mô hình tuần hoàn - áp dụng
cho ngành điện tử

Khoa học gen tân tiến

5

Tái lập công thức sản phẩm

Dùng chung phương tiện
giao thông

Sử dụng năng lượng hiệu quả
trong ngành không thâm dụng

Dịch vụ hoạt động

6

Áp dụng công nghệ trong các
trang trại lớn

Thiết bị bảo hộ đường bộ

Hệ thống lưu trữ năng lượng

Phát hiện thuốc giả

7

Thay đổi chế độ ăn uống

Xe tự hành

Phục hồi tài nguyên

Kiểm soát thuốc lá

8

Ngư nghiệp bền vững

Xe động cơ đốt trong tiết
kiệm nhiên liệu

Tận dụng thép hiệu quả

Chương trình quản lý cân nặng

9

Áp dụng công nghệ trong các
trang trại nhỏ

Xây dựng đô thị linh hoạt

Sử dụng năng lượng hiệu
quả trong ngành thâm dụng

Kiểm soát bệnh hiệu quả hơn

10

Tưới tiêu quy mô nhỏ

Thất thoát nước đô thị

Thu hồi và lưu trữ các-bon

Hồ sơ y tế điện tử

11

Khôi phục đất bị suy thoái

Du lịch văn hóa

Tiếp cận năng lượng

Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và
trẻ em tốt hơn

12

Giảm lượng chất thải từ
bao bì

Thiết bị đo lường thông minh

Hóa chất xanh

Đào tạo chăm sóc sức khỏe

13

Mở rộng quy mô chăn nuôi
gia súc

Hạ tầng nước và vệ sinh môi
trường

Sản xuất chất phụ gia

Phẫu thuật với chi phí thấp

14

Nông nghiệp đô thị

Chia sẻ văn phòng

Nội địa hóa trong khai khoáng

15

Nhà gỗ

Hạ tầng dùng chung

16

Nhà ở cố định và nhà lắp ghép

Hoàn nguyên hầm mỏ

Liên kết hệ thống điện

17
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Mặc dù các nhóm cơ hội lớn này xuất hiện tại bốn hệ thống kinh tế khác nhau, nhưng
chúng có chủ đề chung (Hình 5). Hai cơ hội lớn nhất, chiếm hơn ¼ giá trị của các cơ hội,
gắn với các hệ thống di động - bao gồm giao thông công cộng, kinh tế tuần hoàn40 trong
xe ô tô, xe điện và xe lai - và các giải pháp chăm sóc sức khỏe mới. Năng lượng sạch
cũng là một chủ đề lớn, kết hợp cả việc mở rộng năng lượng tái tạo và thu giữ các-bon
với các cơ hội bổ trợ có liên quan như lưu trữ năng lượng, liên kết hệ thống điện. Lối
sống lành mạnh có vai trò quan trọng xuyên suốt các hệ thống kinh tế và tạo ra những
cơ hội như dịch vụ hoạt động, thay đổi chế độ ăn uống và kiểm soát thuốc lá.

HÌNH 5 :

12 chủ đề kinh doanh lớn nhất trong nền kinh tế thế giới
hướng tới các Mục tiêu Toàn cầu
Chủ đề

Giá trị cơ hội gia tăng vào năm 2030
Tỷ USD: Tính theo giá trị năm 2015*

Hệ thống di động

2,020

Giải pháp chăm sóc sức khỏe mới

1,650
1,345

Hiệu quả sử dụng năng lượng
1,200

Năng lượng sạch
Nhà ở giá hợp lý

1,080

Kinh tế tuần hoàn - Sản xuất chế tạo

1,015

Lối sống lành mạnh

835
685

Thất thoát & lãng phí lương thực

665

Giải pháp nông nghiệp
Dịch vụ hệ sinh thái rừng
Hạ tầng đô thị
Giải pháp xây dựng

365
355
345
740

Khác

* Dựa trên giá trị tiết kiệm hoặc quy mô thị trường ước tính trong mỗi lĩnh vực. Làm tròn đến hàng tỷ USD.
Nguồn: Nghiên cứu tài liệu; phân tích AlphaBeta
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2.2 Cơ hội phân bố theo hệ thống kinh tế
Các cơ hội phân theo hệ thống kinh tế xuất phát từ việc giải quyết những thách thức xã
hội và môi trường mà các hệ thống gặp phải khi thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu.
Lương thực và nông nghiệp. Hệ thống lương thực toàn cầu phải đối mặt với những
thách thức chưa từng có. Có 800 triệu người suy dinh dưỡng và 2 tỷ người thiếu hụt vi
chất dinh dưỡng41; năng suất cây trồng tăng chậm hơn rất nhiều so với tăng dân số thế
giới - dự kiến cần thêm 220 triệu hecta đất trồng trọt vào năm 2030 để đáp ứng nhu cầu
lương thực, thực phẩm và nhiên liệu42. Căng thẳng môi trường phổ biến như khan hiếm
nước, mất đa dạng sinh học, sử dụng phân bón không bền vững và thời tiết khắc nghiệt
do biến đổi khí hậu gây ra đang đe dọa nguồn cung.
14 cơ hội lớn nhất dành cho các doanh nghiệp xây dựng và phát triển các mô hình kinh
doanh giải quyết được những vấn đề này cùng những thách thức khác trong lĩnh vực
lương thực và nông nghiệp có thể mang lại giá trị 2,3 nghìn tỷ USD vào năm 2030 tính
theo giá hiện tại. Những cơ hội này bao gồm:
• Giảm thất thoát lương thực trong chuỗi giá trị (giá trị 155-405 tỷ USD/năm vào năm
2030). Hiện nay, 20-30% lương thực bị thất thoát, đa phần những thất thoát sau thu
hoạch này đều có thể dễ dàng ngăn chặn bằng các công nghệ như silo kim loại nhỏ hay
sọt nhựa.43 Tại Ấn Độ và Rwanda, những công nghệ này giúp giảm hơn 60% thất thoát
và tăng thu nhập nông dân thêm hơn 30%.44

Photo credit: Flickr/LYSCDE
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• Dịch vụ hệ sinh thái rừng (140-365 tỷ USD/năm vào năm 2030). Nạn phá rừng và suy thoái
rừng là nguồn gốc của 17% lượng khí thải toàn cầu, nhiều hơn so với chất thải từ hoạt động
vận tải.45 Chỉ bốn sản phẩm - thịt bò, đậu nành, dầu cọ và giấy/bột giấy - là tác nhân gây ra
một nửa diện tích rừng bị phá.46 Giả sử giá các-bon là 50 USD/tấn vào năm 2030 (tương
đương với giả định trong kế hoạch nhiều doanh nghiệp hàng đầu đang đưa ra) thì dịch vụ
lâm nghiệp bền vững sẽ có những cơ hội lớn mới như giảm thiểu biến đổi khí hậu, hồi phục
rừng đầu nguồn và bảo tồn đa dạng sinh học, nếu cơ chế chi trả cho những dịch vụ này cũng
được phát triển tương ứng.
• Thị trường lương thực cho người thu nhập thấp (155-265 tỷ USD). Những người nghèo
nhất trên thế giới dành 60% thu nhập của gia đình cho lương thực nhưng tình trạng suy dinh
dưỡng vẫn phổ biến.47 Doanh nghiệp có thể giải quyết thách thức này thông qua hoạt động
đầu tư vào chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thực phẩm, từ đó mang lại cơ
hội tiếp cận lương thực giàu dinh dưỡng hơn cho người có thu nhập rất thấp. Khi tỷ lệ nghèo
đói giảm theo Mục tiêu Toàn cầu số 2 thì 800 triệu người suy dinh dưỡng hiện nay sẽ có
thêm thu nhập dành cho lương thực.
Đô thị. Đến năm 2030, 60% dân số thế giới sẽ sống ở các đô thị, tăng so với mức 50% hiện
nay.48 Nhưng các đô thị hiện đại phải đối mặt với hàng loạt vấn đề. Có tới 440 triệu hộ gia
đình tại các đô thị có thể phải sống trong nhà không đạt tiêu chuẩn vào năm 2025.49 Hiện tại,
ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời khiến trên 5,5 triệu người chết trẻ.50 Bệnh béo phì
ở thành phố cao hơn 3-4 lần so với khu vực nông thôn tại các quốc gia mới nổi.51 Tắc nghẽn
cũng là một thử thách hao tốn kim tiền đối với các đô thị. 10-15% vật liệu xây dựng bị lãng
phí trong quá trình xây dựng tại các đô thị52 và các đô thị chiếm tới 70% năng lượng tiêu thụ
và xả ra tỷ lệ tương đương khí nhà kính liên quan đến năng lượng.53
16 cơ hội lớn nhất có thể tạo ra thành quả trị giá 3,7 nghìn tỷ USD cho những doanh nghiệp
giải quyết những thách thức này. Những cơ hội đó bao gồm:
• Nhà ở giá hợp lý (650-1,080 tỷ USD). Thay thế nhà ở không đủ tiêu chuẩn hiện nay và xây
dựng thêm nhà mới sẽ tiêu tốn 9-11 nghìn tỷ USD từ nay đến năm 2025, chỉ tính chi phí xây
dựng.54 Nếu tính cả giá đất, chi phí có thể lên tới 16 nghìn tỷ USD.55 Nhưng chênh lệch giữa
thu nhập sẵn có để xây dựng nhà ở và giá thị trường nhà ở tiêu chuẩn điều chỉnh hàng năm
là 650 tỷ USD.56 Thu hẹp khoảng cách chênh lệch này đòi hỏi phải có những đổi mới sáng
tạo để có thêm đất sử dụng mới, tận dụng không gian phát triển tốt hơn cũng như sử dụng
kỹ thuật và tài nguyên hiệu quả hơn. Cần có “phần thưởng” cho những doanh nghiệp xây
dựng tận dụng mật độ nhà ở tốt hơn.
• Tòa nhà tiết kiệm năng lượng (555-770 tỷ USD). Ngành xây dựng chiếm khoảng 1/3 tổng
tiêu thụ năng lượng trên thế giới và hơn một nửa nhu cầu điện.57 Nhu cầu năng lượng có thể
tiết giảm bằng cách trang bị thêm công nghệ sưởi ấm và làm mát hiệu quả hơn cho các tòa
nhà hiện nay và chuyển sang sử dụng thiết bị chiếu sáng và các thiết bị điện khác tiết kiệm
năng lượng hơn.
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• Xe điện và xe đa dụng (310-320 tỷ USD). Nghiên cứu thị trường dự đoán doanh số xe điện
và xe đa dụng sẽ tăng từ khoảng 2,3 triệu chiếc năm 2014 lên 11,5 triệu chiếc vào năm 2022,
chiếm 11% lượng xe toàn cầu.58 Giả sử thời gian sử dụng trung bình của xe là 15 năm, tổng
lượng xe này sẽ áp đảo hoàn toàn vào năm 2030, do vậy mang lại cơ hội gia tăng doanh số
bán hàng cho mặt hàng này.59 Xe điện và xe đa dụng có thể chiếm khoảng 62% doanh số
xe hạng nhẹ vào năm 2030 nếu giá pin tiếp tục giảm và đầu tư cho cơ sở hạ tầng nạp năng
lượng tăng.60
Năng lượng và vật liệu. Nhu cầu năng lượng có thể tăng chậm lại từ nay đến năm 2030 do
những thay đổi về nhân khẩu và Trung Quốc dịch chuyển từ tăng trưởng nhờ đầu tư sang
tăng trưởng do tiêu dùng. Điều này có nghĩa là hơn 1,5 tỷ người sẽ gia nhập nhóm thu nhập
sử dụng nhiều năng lượng vào năm 2030.61 Trong khi đó, bất bình đẳng trong tiêu thụ năng
lượng vẫn tiếp tục tồn tại với 1,2 tỷ người thiếu điện.62 Hơn nữa, rủi ro liên quan đến vị trí
của các nguồn cung mới, ảnh hưởng tới môi trường, nước sử dụng và kỹ thuật phức tạp của
những nguồn này có thể khiến chi phí cung cấp năng lượng và nguyên liệu cũng tăng lên.
17 cơ hội kinh doanh lớn nhất đến từ việc giải quyết những khó khăn này cùng những thách
thức năng lượng có thể có giá trị hơn 4,3 nghìn tỷ USD vào năm 2030 tính theo mức giá hiện
tại. Những cơ hội này bao gồm:
• Mô hình tuần hoàn - xe hơi (475-810 tỷ USD). Nhìn chung, tỷ lệ thu hồi xe ở giai đoạn cuối
vòng đời hoạt động rất cao, ví dụ như ở EU là trên 70%.63 Tuy nhiên, hầu hết xe thu hồi được
tái chế thành các vật liệu cơ bản, quy trình này tiêu tốn nhiều năng lượng và đánh mất giá
trị của vật liệu. Trong thực tế, chỉ có một số lượng nhỏ các thành phần “có kết cấu yếu nhất”
khiến xe phải ra khỏi lưu thông. Xe có thể sử dụng thêm nữa nếu những thành phần này
được chế tạo lại và sử dụng để cải tạo xe.
• Mở rộng tài nguyên tái tạo (165-605 tỷ USD). Có một cơ hội lớn cho các nhà máy phát điện
tái tạo và doanh nghiệp sản xuất thiết bị. Kịch bản REmap của Cơ quan Năng lượng Tái tạo
Quốc tế (IRENA) dự báo rằng thị phần năng lượng tái tạo thế giới, bao gồm thủy điện, sẽ
tăng lên 45% vào năm 2030 từ mức 23% năm 2014.64 Theo kịch bản này, thị phần phong
điện có thể tăng hơn bốn lần từ 3% năm 2014 lên 14% năm 2030 và thị phần điện mặt trời
(quang điện) sẽ tăng từ dưới 1% lên 7%.65 Tại châu Âu, tốc độ thâm nhập của năng lượng
tái tạo đã và đang tăng lên nhanh chóng. Tại Đan Mạch, phong điện đáp ứng 42% lượng
điện tiêu thụ năm 2015. Đầu tư cho điện mặt trời đã đạt khoảng 100-150 tỷ USD/năm trong
trong 5 năm qua.66
• Mô hình tuần hoàn - máy móc và thiết bị (305-525 tỷ USD). Nhiều thiết bị dân dụng và máy
móc công nghiệp rất phù hợp với các mô hình kinh tế tuần hoàn nhưng chúng được thu hồi
và tái sử dụng ít hơn rất nhiều so với xe cộ. Ví dụ, một chiếc máy giặt thường có khoảng 3040 kg thép nên một chiếc máy tân trang có thể giảm chi phí nguyên liệu đầu vào đến 60%.67
Các doanh nghiệp có thể chuyển từ bán sang cho thuê thiết bị hoặc lập thỏa thuận sử dụng
với người tiêu dùng để đảm bảo việc thu hồi và nâng cấp mang lại càng nhiều giá trị càng tốt.
Sự thay đổi này cũng sẽ khuyến khích các nhà sản xuất thiết kế sản phẩm lâu lỗi thời hơn.
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Y tế và sức khỏe. Mặc dù nhu cầu y tế tăng do con người có tuổi thọ cao hơn, hệ thống kinh
tế này phải đối mặt với những thách thức lớn trong những năm tới đây như: Hiệu quả điều trị
của các loại thuốc đối với các bệnh truyền nhiễm phổ biến giảm sút - thuốc kháng sinh thực
sự đáng lo ngại khi chỉ có 40 “ứng viên” thay thế đang được cân nhắc; thay đổi nhân khẩu
làm thay đổi bản chất nhu cầu đối với hệ thống y tế - số người già tăng lên ở các nước phát
triển còn người trẻ tăng lên ở các nước đang phát triển; và thay đổi địa lý trong các mô hình
bệnh tật - khoảng 2/3 số trẻ em tử vong, tử vong liên quan đến AIDS và bệnh lao hiện nay
xảy ra ở các nước có thu nhập trên trung bình chứ không phải ở nước có thu nhập thấp.68
Trong khi đó gánh nặng bệnh không lây nhiễm tiếp tục tăng. Ví dụ, tỉ lệ béo phì đã tăng gấp
đôi kể từ năm 1980, khiến số bệnh nhân tiểu đường và bệnh tim gia tăng.69 Dịch vụ và thiết bị
y tế cơ bản vẫn rất thiếu ở các nước đang phát triển trong khi trình độ y tế ngày càng chênh
lệch, đặc biệt trong chăm sóc người cao tuổi.
13 cơ hội lớn nhất có thể mang lại 1,8 nghìn tỷ USD cho các doanh nghiệp giải quyết những
thách thức này năm 2030 tính theo giá hiện nay. Những cơ hội này bao gồm:
• Chia sẻ rủi ro (350-500 tỷ USD). Khoản tiền chi cho chăm sóc y tế vượt quá khả năng khiến
khoảng 5% hộ gia đình ở các nước có thu nhập thấp rơi xuống mức nghèo mỗi năm.70 Do
người nghèo phải trả một phần quá lớn so với thu nhập để điều trị bệnh hiểm nghèo, câu
chuyện bảo hiểm y tế có với mức phí hợp lý so với thu nhập cũng còn nhiều bất cập. Tạo
điều kiện cho các chương trình bảo hiểm tư nhân, nhà nước và cộng đồng tham gia có thể
giải quyết vấn đề này. Cùng với thời điểm những rủi ro về sức khỏe lan đi trong cộng đồng,
chia sẻ rủi ro thường đi kèm các chức năng “ràng buộc” có tổ chức: mua dịch vụ y tế nhân
danh những cá nhân được bảo hiểm, nhờ vậy thúc đẩy sự phát triển của các nhà cung cấp
tư nhân có chất lượng cao hơn.
• Theo dõi bệnh nhân từ xa (300-440 tỷ USD). Sử dụng cảm biến để xác định những dấu
hiệu quan trọng của bệnh nhân tại nhà, thông qua đó có thể gửi cảnh báo tới y tá và bác sĩ
sẽ giải quyết vấn đề hiệu quả trước khi tình hình xấu đi. Các công nghệ mới được sử dụng
gồm miếng dán có thể chẩn đoán tình hình tim, cảm biến theo dõi lượng thuốc hen suyễn và
phát hiện chất lượng không khí thấp, và máy theo dõi lượng đường có khả năng gửi dữ liệu
tiểu đường tới điện thoại thông minh.71 Viện Toàn cầu McKinsey ước tính rằng giám sát từ
xa có thể làm giảm chi phí điều trị bệnh mãn tính từ 10-20% vào năm 2025.72
• Y tế từ xa (130-320 tỷ USD). Công nghệ internet di động cơ bản đã và đang mang lại cơ hội
được chẩn đoán và tư vấn y tế cho bệnh nhân ở khu vực xa xôi trên khắp thế giới. Tại Hoa
Kỳ, hệ thống y tế Mercy ở Missouri đã xây dựng một trung tâm chăm sóc y tế ảo với hàng
trăm nhân viên cung cấp dịch vụ y tế từ xa (telehealth) tại bốn tiểu bang.73 Tại bang Andhra
Pradesh, Ấn Độ, Viện Quản lý và Nghiên cứu Y tế - một tổ chức phi lợi nhuận - cung cấp hệ
thống video internet giúp phụ nữ mang thai tham khảo ý kiến bác sĩ sản khoa và phụ khoa
tại thành phố Hyderabad. Một nhân viên y tế cộng đồng gọi điện cho phụ nữ mang thai và
hỗ trợ bệnh nhân thực hiện các chỉ dẫn của bác sĩ. Hệ thống này giúp nâng cao tỷ lệ sinh an
toàn tại bệnh viện thêm 50%.74
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2.3 Cần đạt được tiến bộ trong thực hiện tất cả Mục tiêu Toàn cầu nhằm đạt
được toàn bộ lợi ích tạo ra
Tính liên kết cao của các Mục tiêu Toàn cầu đồng nghĩa với việc quá trình tiến hành cần
phải đạt được tiến bộ trên tất cả các mục tiêu nhằm thu được toàn bộ các lợi ích kinh
tế và xã hội mà các mục tiêu mang lại. Nghiên cứu này cho thấy hành động chống biến
đổi khí hậu hiệu quả có liên quan đến kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế
mạnh mẽ và xóa nghèo; trong khi mục tiêu tiếp cận năng lượng với giá hợp lý sẽ giúp
giảm bớt bất bình đẳng và hỗ trợ công nghiệp hóa bền vững ở các nước đang phát triển.
Đồng thời, đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng và đổi mới là điều kiện cần để thực hiện các
mục tiêu môi trường.

Photo credit: Flickr/timgee

Quan hệ giữa các mục tiêu xã hội và môi trường cũng quan trọng: Quản lý hệ sinh thái
đất và nước bền vững sẽ giúp nâng cao năng suất nông nghiệp, xóa đói và chấm dứt
trình trạng suy dinh dưỡng trong khi hành động chống biến đổi khí hậu, xây dựng nhà
ở tốt hơn và giảm ô nhiễm đô thị sẽ mang lại những lợi ích lớn cho y tế và sức khỏe.75
Tiến bộ trong thực hiện mục tiêu giáo dục có ảnh hưởng tới nhiều mục tiêu hơn bất kỳ
mục tiêu nào khác.
Để đạt được các Mục tiêu Toàn cầu chắc chắn sẽ cần những chế tài mới, trong đó có
thể chứa đựng những biện pháp giải quyết phát thải khí nhà kính và khuyến khích sử
dụng hiệu quả tài nguyên như áp giá nước và các-bon bắt buộc (xem Phần 2.4 và Phần
3.7); chứa các quy định về bảo vệ quyền lao động và giải quyết phân biệt đối xử trong
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lao động; và chứa các chính sách tăng cường quản trị thông qua giải quyết tham nhũng
và minh bạch hóa quyền đất đai.
Một số các chính sách này sẽ khiến chi phí của các doanh nghiệp cá thể tăng lên, điều
mà các lãnh đạo doanh nghiệp thường sẽ khó chấp nhận. Và một số mục tiêu có thể
nằm ngoài trách nhiệm của doanh nghiệp, chẳng hạn như chất lượng giáo dục, y tế và
sức khỏe cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, cơ hội thị trường lớn được mô tả ở đây sẽ
không xuất hiện và tiếp tục phát triển mà không có lực lượng lao động toàn cầu khỏe
mạnh, hiệu quả, an toàn - cả chính thức và phi chính thức - và có thu nhập. Các cơ hội
này sẽ chỉ bền vững khi tất cả doanh nghiệp cảm thấy mức giá các nguồn đủ hấp dẫn
để họ thúc đẩy đổi mới trong khi đảm bảo nguồn tài nguyên hiện tại được sử dụng càng
lâu càng tốt. Vì vậy, cần có doanh nghiệp mạnh mẽ, trách nhiệm làm hình mẫu cho khu
vực tư nhân ủng hộ quá trình thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu khi họ cố gắng nắm bắt
những cơ hội thị trường đó.

2.4 Tính giá các yếu tố ngoại tác sẽ làm tăng giá trị của cơ hội thị trường
Giá trị của cơ hội trong báo cáo này dựa trên mức giá hiện tại. Tuy nhiên, những cơ hội
này không phản ánh chi phí của hàng loạt yếu tố ngoại tác, đặc biệt là khí thải nhà kính,
và những yếu tố ngoại tác này cũng bao gồm các tài nguyên được trợ giá và không được
tính giá như nước, nhiên liệu hóa thạch và lương thực. Giá trị các khoản trợ giá cho
những tài nguyên này có thể vượt quá 1 nghìn tỷ USD/năm trên toàn thế giới.76

“Tác động rõ nhất của định giá hợp lý các yếu tố ngoại tác là trong hệ thống
lương thực”.
Để hiểu rõ tác động của việc loại bỏ trợ giá và định giá đúng các nguồn lực, tài liệu
nghiên cứu này liệt kê những cơ hội quan trọng và xác định lại giá của ba yếu tố có sẵn
số liệu đáng tin cậy là các-bon, nước và lương thực (Hình 6). Cách tính “giá thật” này
làm tăng tổng giá trị các cơ hội lên gần 40%. Tác động rõ nhất là trong hệ thống lương
thực nơi mà giá của các yếu tố ngoại tác gần gấp đôi tổng giá trị cơ hội giảm thất thoát
lương thực. Tác động đến cơ hội năng lượng và nguyên liệu cũng tương đối lớn: Giá trị
cơ hội trong các nguồn năng lượng tái tạo tăng 46% khi giá các-bon được tính vào và
hiệu quả sử dụng năng lượng có mức tăng tương đương trong các ngành công nghiệp
không thâm dụng năng lượng.
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HÌNH 6 :

Gộp giá của các yếu tố ngoại tác vào các cơ hội thị
trường chủ chốt khiến giá trị các cơ hội tăng gần 40%
Cơ hội SDG

Giá trị cơ hội tăng thêm vào năm 2030 khi yếu tố ngoại tác bị tính giá*
Tỷ USD: Giá trị năm 2015

Các - bon

Tòa nhà tiết kiệm năng
lượng

770

Mở rộng tài nguyên tái
tạo

605

Giảm thất thoát lương
thực trong chuỗi giá trị

405

Tiết kiệm năng lượng
trong ngành không thâm
dụng năng lượng

315

Xe điện
và xe đa dụng

320

Giảm thất thoát thực
phẩm tiêu dùng

220

Vận tải công cộng

215

Hiệu quả tận dụng thép

195

Nước

Lương thực

Mức tăng giá trị đối với cơ hội của
khu vực tư nhân từ việc tính giá các
yếu tố ngoại tác môi trường+

990

885

778

444

345

29%

46%

92%

41%

8%

314

253

225

43%

18%

15%

* Dựa trên ước tính giá trị tiết kiệm và quy mô thị trường dự báo ở mỗi lĩnh vực. Chỉ cơ hội nổi bật mới được
trình bày ở đây.
* Giả định về quy mô giá trị yếu tố ngoại tác là giá các-bon là 50 USD tCO2e (đơn vị đo các-bon dioxide), giá nước
bình quân tăng thêm 0,08 USD đối với nước cho sản xuất nông nghiệp và 0,4 USD đối với nước sử dụng trong công
nghiệp (trợ giá bị loại bỏ); giá lương thực tăng thêm 44 USD/tấn do loại bỏ trợ cấp. Số liệu được làm tròn tới 5 tỷ USD.
Nguồn: Nghiên cứu tài liệu; phân tích AlphaBeta
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2.5 Cơ hội phân bố theo vị trí địa lý
Hơn một nửa tổng giá trị các cơ hội kinh doanh được tạo ra trong quá trình thực hiện
các Mục tiêu Toàn cầu đến từ các nước đang phát triển, mặc dù sự phân bố giá trị theo
khu vực địa lý không đồng nhất giữa các hệ thống kinh tế. Trong hệ thống kinh tế đô thị,
nâng cao hiệu quả sử dụng các tòa nhà là một cơ hội mà các nền kinh tế đã phát triển
và đang phát triển đều có tiềm năng đáng kể nhưng cơ hội nhà ở giá hợp lý sẽ lớn hơn
tại các nước đang phát triển. Giá trị của cơ hội năng lượng và nguyên liệu được phân
bố đồng đều hơn. Trong khi cơ hội ngành khai khoáng chủ yếu nằm ở các nước đang
phát triển thì các mô hình kinh tế tuần hoàn đối với hàng hóa bền vững lại có tiềm năng
phát triển sớm hơn ở các thị trường phát triển. Trong hệ thống kinh tế lương thực, cơ
hội lớn thuộc khu vực Châu Phi và Ấn Độ nhờ diện tích đất trồng rộng lớn và mức năng
suất thấp hiện nay. Cơ hội y tế và sức khỏe tập trung ở các nước đang phát triển nơi mà
khả năng tiếp cận vẫn còn thấp và cơ hội cũng đến từ Hoa Kỳ và Canada, nơi có chi phí
y tế cao nhất (Hình 7).

“Năng lượng tái tạo là cơ hội xuất hiện ở tất cả các khu vực dù mức thu nhập
khác nhau”
Tầm quan trọng của các cơ hội riêng lẻ cũng không giống nhau giữa các khu vực địa lý,
trong đó có khác biệt hoàn toàn giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.
Nhà ở giá hợp lý là cơ hội lớn nhất ở bốn khu vực sau: Châu Mỹ Latin; Nga và Đông Âu;
Trung Quốc; các khu vực đang phát triển và mới nổi khác tại châu Á. Áp dụng mô hình
nền kinh tế tuần hoàn vào sản xuất hàng hóa lâu bền đem đến những cơ hội lớn nhất tại
Mỹ Canada, Châu Âu và các nước phát triển tại châu Á-Thái Bình Dương. Hiệu quả sử
dụng năng lượng tại các tòa nhà là cơ hội lớn tại một nửa lục địa, tập trung chủ yếu tại
mạn bắc trái đất nơi chi phí sưởi ấm cao. Mở rộng nguồn năng lượng tái tạo là cơ hội
quan trọng ở tất cả các khu vực dù giàu hay nghèo, đây là kết quả của quá trình tăng tốc
chuyển đổi sang sản xuất điện các-bon thấp trên toàn thế giới.

Photo credit:
Flickr/Scania
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HÌNH 7 :

Hơn một nửa tổng giá trị cơ hội kinh doanh tạo ra bởi
các Mục tiêu Toàn cầu đến từ các nước đang phát triển
Tỷ lệ giá trị cơ hội kinh doanh SDG theo khu vực địa lý và hệ thống kinh tế; đơn vị: %
Lương thực và nông nghiệp

Đô thị

Năng lượng và vật liệu

Y tế và sức khỏe

Nga & Đông Âu
4
7
3
4

Châu Âu (OECD & EU-27)
9
17
18
11
Trung Đông

Mỹ & Canada
11
18
17
21

2
4
4
4

Trung Quốc
13

Châu Phi
6
7

16
14

Châu Mỹ Latin
14
9
7
12

Tổng tỷ lệ cơ hội, %

9

Ấn Độ
5
6

12

21
22

Nước phát triển tại CA-TBD
4
6
7
4

13

nước phát triển và mới nổi
khác tại châu Á
14
7
7
9

Các nước đang
phát triển

Các nước
phát triển

Lương thực và nông nghiệp

71

29

Đô thị

52

48

Năng lượng và vật liệu

54

46

Y tế và sức khỏe

60

40

* Các khu vực đang phát triển và mới nổi khác tại châu Á bao gồm Trung Á (như Uzbekistan), Nam Á
(như Bangladesh), Đông Nam Á (như Lào), và Triều Tiên.
Lưu ý: Con số không đủ 100% do được làm tròn
Nguồn: Nghiên cứu tài liệu, phân tích AlphaBeta.
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2.6 Tác động tới việc làm
60 cơ hội do Mục tiêu Toàn cầu kiến tạo có thể tạo ra hơn 380 triệu việc làm mới vào năm
2030, chiếm hơn 10% lực lượng lao động (Hình 8). Tạo ra việc làm mới có thể không
ngay lập tức được ghi nhận là lợi ích đối với doanh nghiệp cá thể. Nhưng những việc
làm này được tạo ra khi triển vọng việc làm bấp bênh (xem Phần 5.1). Tạo ra việc làm tử
tế phù hợp với các Mục tiêu Toàn cầu cũng sẽ phù hợp với chiến lược của Chính phủ,
do vậy giúp nâng cao uy tín của doanh nghiệp và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp.

“Cơ hội giá nhà hợp lý có thể tạo ra 70 triệu việc làm.”
Gần 20% số việc làm tiềm năng - khoảng 70 triệu việc làm - đến từ chỉ một cơ hội: Nhà
ở giá hợp lý. Với vốn đầu tư trên 1 nghìn tỷ USD mỗi năm, chúng tôi ước tính chỉ cơ
hội này cũng có thể tạo ra 20 triệu việc làm ở Trung Quốc, 13 triệu việc làm ở châu Phi
và 8 triệu việc làm ở Ấn Độ.
Phần lớn việc làm - gần 90% - sẽ được tạo ra ở các nước đang phát triển, trong đó có 85
triệu việc làm (23%) ở châu Phi và 220 triệu việc làm (59%) tại Châu Á do nhu cầu đầu tư
vốn ở các nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình lớn hơn rất nhiều, đặc biệt nhu cầu
nhà ở giá hợp lý và cơ sở hạ tầng quan trọng khác, và do tác động của đầu tư tới việc
làm lớn hơn nhiều ở các nền kinh tế đang phát triển, nơi có mật độ lao động cao hơn.

Photo credit Flickr / Sambaphi
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HÌNH 8 :

Khoảng 380 triệu việc làm có thể được tạo ra từ các cơ hội
kinh doanh Mục tiêu Toàn cầu trong bốn hệ thống kinh tế
Tổng số việc làm được tạo ra nhờ các cơ hội kinh doanh SDG theo khu vực địa lý
và hệ thống kinh tế; Đơn vị: triệu
Lương thực và nông nghiệp

Đô thị

Năng lượng và vật liệu

Y tế và sức khỏe

Nga & Đông Âu
1
9
2
1

Châu Âu (OECD & EU-27)
1
6
3
1
Trung Đông

Mỹ & Canada
1
6
3
1

0.4
3
2
1

Trung Quốc
12

Châu Phi

5

21

32

16
16
Châu Mỹ Latin
5
11
6
3

49

25

Ấn Độ

10

16

22
22

Nước phát triển và mới nổi khác tại
châu Á
15
26
11
6

Nước phát triển tại Châu Á-TBD
0.4
2
2
0.2

Tổng số việc làm được tạo ra Triệu việc làm
Lương thực và nông nghiệp

71
166

Đô thị
Năng lượng và vật liệu

86

Y tế và sức khỏe

46
377

Tổng

* Các khu vực đang phát triển và mới nổi khác tại châu Á bao gồm Trung Á (như Uzbekistan), Nam Á
(như Bangladesh), Đông Nam Á (như Lào), và Triều Tiên.
Lưu ý: Con số không đủ 100% do được làm tròn
Nguồn: Nghiên cứu tài liệu, phân tích AlphaBeta
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3. TIÊN PHONG VÌ KINH DOANH TỐT
HƠN VÀ THẾ GIỚI TỐT HƠN
Tóm tắt nội dung
• Các doanh nghiệp từ lâu đã hướng tới mục tiêu bền vững vì cơ hội kinh doanh và hiệu
quả rõ ràng của phát triển bền vững ngày càng có liên quan chặt chẽ tới lợi nhuận cao
trong đầu tư.
• Các doanh nghiệp đương thời cấp tiến và các doanh nghiệp mới thành lập đang định
hình các cơ hội thị trường do các Mục tiêu Toàn cầu mang lại bằng cách thực hiện năm
mô hình kinh doanh mới: chia sẻ, tuần hoàn, dịch vụ tinh gọn, dữ liệu lớn và doanh
nghiệp xã hội. Hiện nay đã có hơn 30 doanh nghiệp khởi nghiệp (unicorn) vì các Mục
tiêu Toàn cầu có giá trị thị trường vượt 1 tỷ USD.
• Hiểu rằng thực hiện thành công các Mục tiêu Toàn cầu là chìa khóa mở ra cánh cửa tới
phát triển kinh doanh lâu dài, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp:
1. Truyền tải những hiểu biết đó tới cộng đồng kinh doanh và đầu tư
2. Lồng ghép các Mục tiêu Toàn cầu vào chiến lược doanh nghiệp
3. Hợp tác với lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành để duy trì cạnh tranh bền vững
4. Giúp định hình chính sách hiệu quả
Mô hình kinh doanh vì sự phát triển bền vững vốn dĩ đã rất thuyết phục (Mục 3.1) và các
cơ hội được tạo ra khi thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu mô tả trong Phần 2 càng làm mô
hình này trở nên thuyết phục hơn. Một làn sóng doanh nghiệp và doanh nhân đã và đang
sử dụng công nghệ và mô hình kinh doanh sáng tạo để tham gia vào các thị trường liên
quan đến Mục tiêu Toàn cầu (Mục 3.2).
Tuy nhiên, có thể mở ra toàn bộ phạm vi và quy mô của các thị trường liên quan đến các
Mục tiêu Toàn cầu và có thể đạt được mức tăng trưởng kinh doanh lâu dài mà những
thị trường này mang lại hay không phụ thuộc vào quá trình thực hiện tất cả các Mục tiêu
Toàn cầu. Mối quan hệ hữu cơ này cần sự thay đổi trong phương pháp vận hành doanh
nghiệp. Làm sao lãnh đạo doanh nghiệp có thể tạo ra sự thay đổi này cả trong và ngoài
doanh nghiệp của mình được trình bày chi tiết từ Mục 3.3 tới Mục 3.7.
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3.1 Phát triển bền vững vốn dĩ là kinh doanh tốt
Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã thấy được phát triển bền vững có nghĩa rộng lớn hơn
nhiều so với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, điều mà họ vẫn thực hiện nhằm tăng
uy tín doanh nghiệp thông qua chia sẻ một phần lợi ích với cộng đồng và cho các dự án
môi trường. Các công ty đang triển khai bộ công cụ phát triển bền vững nhằm mở ra
những cơ hội kinh doanh mới thông qua đổi mới sáng tạo; tìm cách nâng cao hiệu quả
hoạt động; thu hút người lao động, khách hàng và nhà đầu tư; và đảm bảo quyền được
duy trì hoạt động kinh doanh.
Nghiên cứu năm 2014 của Viện Toàn cầu McKinsey cho thấy 44% lãnh đạo doanh
nghiệp bền vững coi tăng trưởng và cơ hội kinh doanh mới là động cơ thúc đẩy họ giải
quyết các thách thức phát triển bền vững.77 Sáng tạo là chìa khóa để tìm ra thách thức.
Ví dụ, Tập đoàn 3M lồng ghép phát triển bền vững vào chương trình đổi mới sáng tạo
với mục tiêu giảm thiểu chất thải và tránh ô nhiễm thông qua chương trình đánh giá lại
công thức sản phẩm.78 Một sản phẩm của Tập đoàn là hệ thống chữa cháy Novec:
Lựa chọn thay thế khả thi và bền vững đầu tiên cho khí hydrofluorocarbons (HFCs),
một loại khí nhà kính mạnh. Với một thỏa thuận toàn cầu mới về cắt giảm sử dụng HFC
được ký kết vào tháng 10/2016, Tập đoàn 3M hiển nhiên được hưởng lợi rất nhiều khi
thị trường toàn cầu chuyển sang sử dụng các lựa chọn thay thế an toàn hơn.79
Tập trung vào phát triển bền vững có thể giúp tiết kiệm nhiều chi phí: Một báo cáo cho
thấy nhiều doanh nghiệp đã đạt tỷ lệ hoàn vốn đầu tư nội bộ là 27% nhờ các hạng
mục cắt giảm lượng carbon.80 Tập đoàn Dow của Mỹ cắt giảm 110 nghìn tỷ BTU năng
lượng tiêu thụ của mình trong năm 2014 - gần nhiều bằng toàn bộ năng lượng sử dụng
bởi các hộ gia đình ở bang Illinois, Hoa Kỳ. Tập đoàn cũng tái sử dụng 344 triệu pound
phụ phẩm trong năm đó, đồng thời duy trì tiếp cận các nguồn lực đã giúp Tập đoàn tiết
kiệm 9,4 tỷ USD trong 15 năm tính đến năm 2010. Trong 15 năm từ 1994-2010, Tập
đoàn Dow tiết kiệm 1.800 nghìn tỷ BTU, tương đương lượng năng lượng cấp cho tất cả
các hộ gia đình tại bang California trong 1,5 năm (Ghi chú thứ 81). Nỗ lực sử dụng hiệu
quả năng lượng của Tập đoàn đã ngăn chặn hơn 95 triệu tấn các-bon dioxide xả vào khí
quyển và góp phần tiết kiệm 9,4 tỷ USD chi phí.81
Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy rằng hiệu quả bền vững tỷ lệ thuận với hiệu quả
tài chính của doanh nghiệp nên dần thu hút được các nhà đầu tư. Sau khi đánh giá 200
nghiên cứu về phát triển bền vững và hiệu quả của doanh nghiệp, Đại học Oxford và
Công ty quản lý đầu tư Arabesque Partners kết luận rằng 90% nghiên cứu đều cho thấy
tiêu chuẩn quản lý môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cao giúp cắt giảm chi phí vốn
của doanh nghiệp và 80% nghiên cứu cho thấy mối tương quan tích cực giữa biến động
giá cổ phiếu và thực hành bền vững tốt.82 (Để biết thêm chi tiết, xem Phần 4).
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“Khả năng thế hệ Millennials ở lại công ty cao hơn 5 lần khi họ cảm thấy mục
đích rõ ràng”
Uy tín của doanh nghiệp bền vững đến từ những việc làm tích cực và kinh doanh tốt
cũng giúp họ thu hút và giữ chân nhân tài, đặc biệt là thế hệ Millennials, thế hệ sẽ chiếm
3/4 lực lượng lao động toàn cầu vào năm 2025.83 Một cuộc khảo sát 7.800 lãnh đạo
doanh nghiệp tương lai tại 29 quốc gia năm 2015 cho thấy 75% cho rằng doanh nghiệp
đang tập trung vào lịch trình kinh doanh của họ hơn là cải thiện xã hội và hơn 50% sẽ
chấp nhận giảm lương để tìm việc làm phù hợp với giá trị của họ.84 Một nghiên cứu năm
2016 của PricewaterhouseCoopers cho thấy khả năng thế hệ Millennials ở lại công ty
cao hơn 5 lần khi họ cảm thấy họ có giá trị rõ ràng với mục tiêu của công ty.85 Tương tự,
một nghiên cứu của Hiệp hội Quản lý Nguồn nhân lực phát hiện ra rằng, tại những doanh
nghiệp có các chương trình phát triển bền vững, niềm tin của nhân viên cao hơn 55%,
lòng trung thành của nhân viên cao hơn 38% và năng suất lao động cao hơn 21%.86
Sau cùng, doanh nghiệp bền vững hơn có xu hướng được người tiêu dùng, khách
hàng B2B tin cậy hơn. Khi có niềm tin, khách hàng sẽ chọn mua sản phẩm của doanh
nghiệp.87 Tập đoàn Unilever thấy rằng các thương hiệu khởi xướng ý tưởng rõ ràng về
mục tiêu xã hội hay môi trường hiện có mức tăng gấp đôi so với các thương hiệu khác
trong danh mục sản phẩm của Tập đoàn.88

3.2 Doanh nghiệp sáng tạo đã và đang nắm bắt những cơ hội từ Mục tiêu
Toàn cầu
Nhận thấy áp lực về phát triển bền vững ngày càng tăng từ phía cơ quan nhà nước, cổ
đông, khách hàng cùng nhân viên, nhiều doanh nghiệp và doanh nhân đang tiến hành
những bước đi táo bạo nhằm mở rộng hoạt động tại các thị trường phát triển nhanh nhất
trong các Mục tiêu Toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp sáng tạo đang sử dụng và hoàn thiện
một hay nhiều mô hình kinh doanh hoàn toàn mới dựa vào công nghệ số trong thập kỷ
qua. Những mô hình này được điều chỉnh để nắm bắt cơ hội thị trường, phù hợp với cả
Mục tiêu Toàn cầu về môi trường và xã hội. Các mô hình bao gồm:
• Kinh tế chia sẻ. Bằng cách bán lại, cho, đổi, cho thuê và hỗ trợ, các mô hình này kéo
dài thời gian sử dụng các mặt hàng thâm dụng tài nguyên sản xuất, giảm nhu cầu sản
phẩm thay thế và cắt giảm 20% chất thải.89 Ví dụ, kế hoạch dùng chung xe không chỉ
giảm khoảng cách đi lại mà còn giảm lãng phí công suất xe cũng như giảm nhu cầu đổi
xe mới (trung bình, 95% thời gian xe nằm ở bãi đậu xe90).
• Dịch vụ tinh gọn. Trong ngành dịch vụ, quản lý tinh gọn đang được sử dụng để cắt giảm
đáng kể chất thải và hàng tồn kho. Ngoài ra, quản lý tinh gọn có thể đẩy mạnh khả năng
tiếp cận các dịch vụ quan trọng như y tế. Tại Ấn Độ, chi phí phẫu thuật tim thường chỉ

48

Kinh doanh tốt hơn, thế giới tốt hơn

Photo credit: Flickr/pwkrueger

bằng 1/5 tại Hoa Kỳ mà kết quả tương đồng, thậm chí tốt hơn. Kết quả này có được không chỉ
nhờ mức lương thấp hơn trong ngành y tế mà còn nhờ các quy trình khá giản tiện.91
• Kinh tế tuần hoàn. Bằng cách sử dụng phương pháp tuần hoàn trong thiết kế, sản xuất và tái
sử dụng, mô hình kinh doanh tuần hoàn duy trì thời gian sử dụng nguồn tài nguyên càng lâu
càng tốt, đồng thờ thu hồi và tái sử dụng nguyên liệu và sản phẩm đã sử dụng. Tại Brazil, công
ty thu gom rác thải Veolia hợp tác với công ty sản xuất giấy và bột giấy Fibria để biến 90% chất
thải từ sản xuất cellulose thành chất điều hòa đất nhiễm phèn.92 Desso, một công ty sản xuất
thảm sàn toàn cầu, có ý định tạo ra toàn bộ sản phẩm tái chế hoàn toàn vào năm 2020.93 Sợi
tái chế đã chiếm hơn 50% lượng sợi sản xuất thảm sàn Desso trên toàn thế giới.
• Dữ liệu lớn (big data) và phân tích dữ liệu (machine learning). Ít nhất 20 tỷ thiết bị đang kết nối
với mạng Internet và lượng dữ liệu doanh nghiệp thu thập được ngày càng nhiều hơn.94 Điều
này đang tạo ra cơ hội phát triển mới, từ lập mô hình bệnh sốt rét dựa trên dữ liệu điện thoại di
động95 tới kết nối các hộ nông dân nhỏ với công cụ dự báo thời tiết địa phương Deep Thunder
của IBM96, hoặc giảm lượng điện sử dụng bằng cách sử dụng công tơ thông minh.97
• Các mô hình doanh nghiệp xã hội mới. Các doanh nghiệp được thành lập với mục đích tạo tác
động xã hội hoặc môi trường đang phát triển rất nhanh. Ví dụ, tại châu Phi, chương trình hợp
tác giữa Moringa School98, một trường mật mã tại Kenya, và Hack Reactor99, một doanh nghiệp
đào tạo mật mã có trụ sở tại Hoa Kỳ, đang lựa chọn trẻ em có tiềm năng công nghệ cao và dạy
họ những kỹ năng phát triển web tốt nhất, nhằm tạo ra nhóm tài năng tương lai cho các đối tác
của chương trình hợp tác như Safaricom và Barclays.
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Hình 9 mô tả mức độ những mô hình kinh doanh này đã được sử dụng để phát triển các
doanh nghiệp hoạt động trong các chủ đề kinh doanh chính trong tài liệu nghiên cứu của
Ủy ban.
Đối với các ví dụ điển hình, xem Box 1: Sáng tạo để thành công tại thị trường bền vững
tại trang 49 và trang web report.businesscommission.org.

HÌNH 9 :

Sự phổ biến của 5 mô hình kinh doanh mới trong 12 chủ
đề kinh doanh theo Mục tiêu Toàn cầu
Không hoạt động

Một số hoạt động mới
xuất hiện

Kinh tế chia sẻ

Nhiều hoạt động

Dịch vụ tinh gọn

Chi phối ngành

Kinh tế tuần hoàn

Dữ liệu lớn và phân Các mô hình doanh
tích dữ liệu
nghiệp xã hội mới

Hệ thống di động
Giải pháp chăm sóc y tế mới
Hiệu quả sử dụng năng lượng
Nhà ở giá hợp lý
Năng lượng sạch
Kinh tế tuần hoàn - Chế tạo
Giải pháp nông nghiệp
Lối sống lành mạnh
Thất thoát & lãng phí lương thực
Hạ tầng đô thị
Giải pháp nhà ở
Dịch vụ hệ sinh thái rừng

50

Kinh doanh tốt hơn, thế giới tốt hơn

Đa phần các doanh nghiệp hướng tới cơ hội thị trường bền vững thành công hiện nay
được xây dựng trên nền tảng công nghệ số. Các nhóm và doanh nghiệp công nghiệp số
như Global e-Sustainability Initative và Accenture cũng đang hợp tác với cơ quan nhà
nước để xác định nơi mà các công nghệ số có thể đẩy nhanh quá trình thực hiện các
Mục tiêu Toàn cầu, cũng như thúc đẩy việc áp dụng chính sách thuận lợi.100 Sự hợp tác
này có thể sẽ là động lực mạnh mẽ cho nhiều lĩnh vực phát triển nhanh chóng.

“Các doanh nghiệp cấp tiến như BMW chọn gia nhập thị trường bền vững
hơn so với hiện tại.”
Để bắt kịp những ý tưởng sáng tạo này, nhiều doanh nghiệp cấp tiến đang tận dụng
vị thế vững chắc của mình trong ngành để tham gia những thị trường bền vững hơn,
những thị trường có liên quan đến các Mục tiêu Toàn cầu thay vì bảo vệ nguyên trạng
hiện tại. Ví dụ, BMW đang định hình vị thế trong tương lai dài hạn với vai trò nhà cung
cấp dịch vụ vận tải như chia sẻ xe, trong khi vẫn tiếp tục sản xuất xe có hiệu suất ngày
càng cao hơn.101 Công ty hiện đang hoạt động đồng thời ở cả ba phạm vi thời gian (time
horizon), (xem Hình 10). Tương tự, Novo Nordisk, tổ chức điều trị bệnh tiểu đường hàng
đầu thế giới, đang chuyển sang phòng ngừa bệnh tiểu đường mặc dù khi thành công
các sản phẩm của công ty sẽ có quy mô thị trường nhỏ hơn hiện tại.102 Để biết thêm chi
tiết, xem thêm tại report.businesscommission.org.

HÌNH 10 :

Doanh nghiệp cấp tiến hoạt động đồng thời trên 3 phạm vi
thời gian

Phạm vi 1

Phạm vi 2

Examples

Xanh hóa các sản phẩm
và chuỗi cung ứng hiện
nay

Tối ưu hóa trong mô
hình kinh doanh hiện
nay, ví dụ nâng cấp sản
phẩm

. Giảm phát thải trong
toàn chuỗi giá trị

. Thay đổi sản phẩm
thông qua đổi mới,

. Giảm tiêu thụ tài
nguyên

sáng tạo
. Hợp tác với ngành
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Phạm vi 3
Chuẩn bị và tác động
lên mô hình kinh doanh
mới

MỤC TIÊU TOÀN CẦU
Vì sự Phát triển Bền vững
Lồng ghép bền vững để
tạo ra giá trị

. Chuyển sang mô hình
dịch vụ

. Quan điểm có hệ thống

. Thay đổi hành vi tiêu
dùng

• Liên kết rõ ràng với việc
tạo ra giá trị cổ đông

trong 10-15 năm
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Các doanh nghiệp sáng tạo khác đang áp dụng công nghệ vào mô hình kinh doanh hiện
tại, tận dụng lợi thế không bị ràng buộc về tài sản cố định nhằm chuyển nhanh sang thị
trường bền vững đang phát triển và thúc đẩy tăng trưởng. Những doanh nghiệp sáng
tạo đột phá bao gồm:
• Peek Vision,103 một công ty ở Kenya, nhìn thấy được cơ hội thị trường khi thấy các thiết
bị kiểm tra mắt cồng kềnh, dễ vỡ và đắt tiền. Ứng dụng di động và video clip trị giá 5
USD của công ty cho phép bất kỳ ai biến điện thoại thông minh thành công cụ chẩn đoán
mắt với độ chính xác đương đương máy chụp trị giá 25.000 USD, có khả năng phát hiện
nhiều bệnh, từ bệnh thủy tinh thể cho tới bệnh tăng nhãn áp.
• TransferWise104 đã cắt giảm chi phí gửi tiền ra nước ngoài bằng cách tạo ra một
nền tảng chuyển tiền ngang hàng (peer-to-peer) giúp đơn giản hóa chuyển kiều hối
về các gia đình ở các nước đang phát triển. Để biết thêm chi tiết, xem thêm tại report.
businesscommission.org.
• Bla Bla Car105 đã mở rộng dịch vụ chia sẻ xe giữa các thành phố khắp châu Âu, giúp
giảm 1 triệu tấn khí thải CO2 trong hai năm. Giống như Transferwise, công ty hiện có giá
trị trên 1 tỷ USD mặc dù hoạt động dưới một thập kỷ.106
Nghiên cứu của Ủy ban đã xác định 32 doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển bền vững
(unicorn) - các doanh nghiệp khởi nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD đang phát triển các
thị trường liên quan đến các Mục tiêu Toàn cầu. Trong đó, Didi Chuxing, công ty dịch vụ
chia sẻ xe tại Trung Quốc, ước tính đã cắt giảm 13,5 triệu tấn khí thải các-bon mỗi ngày
trong năm 2015, giúp giảm ùn tắc, khói bụi độc hại và ô nhiễm không khí.107 GuaHao,
một nền tảng tư vấn y tế di động tại Trung Quốc được định giá 1,5 tỷ USD, kết nối bệnh
nhân và bác sĩ thông qua internet, nhờ vậy giúp cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận dịch
vụ chăm sóc sức khỏe trong nước với tỷ lệ y tá/1.000 dân, bằng 1/10 của Hoa Kỳ.108
(Hình 11)
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HÌNH 11 :

Số lượng và giá trị doanh nghiệp khởi nghiệp tỷ USD theo
chủ đề kinh doanh Mục tiêu Toàn cầu
Lĩnh vực cơ hội; Giá trị tính theo tỷ USD

Số lượng doanh
nghiệp hiện nay
116

Hệ thống di động
Kinh tế tuần hoàn
Chế tạo

33

Giải pháp chăm sóc y tế
mới

27
17

Giải pháp nhà ở
7

Lối sống lành mạnh

8
4
14
1
3

Năng lượng sạch

3

1

Thất thoát & lãng phí
lương thực

2

1

Box 1: Sáng tạo để thành công tại thị trường bền vững phát triển nhanh chóng: Bốn ví dụ
điển hình
Công ty bảo hiểm MicroEnsure đang ra gói bảo hiểm hợp túi tiền cho các nhóm không thể
tiếp cận bảo hiểm trước đây thông qua một mô hình lấy cảm hứng từ trò chơi điện tử nổi
tiếng Angry Birds. Công ty đã nhìn ra cơ hội khi cung cấp bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân
thọ và bảo hiểm thương tật cho các nhóm thu nhập thấp tại châu Á và châu Phi. Những
nhóm ngày mang lại cơ hội thị trường trị giá 40 tỷ USD cho các công ty bảo hiểm.109 Nhưng
vì những người này chỉ có thể chi trả một khoản bảo hiểm nhỏ cho những rủi ro lớn trong
cuộc sống nên họ thường bị các công ty bảo hiểm bỏ qua. Ví dụ, ở châu Phi, chưa tới 3%
dân số có bảo hiểm y tế.110 Khi làm việc với các công ty viễn thông và công ty bảo hiểm
lớn, MicroEnsure tạo ra một mô hình Angry Birds: Miễn phí tiếp cận nhưng tính tiền với
khoản gia tăng. Công ty cung cấp gói bảo hiểm cơ bản miễn phí để đổi lấy sự trung thành
hơn của người tiêu dùng với các công ty viễn thông và người tiêu dùng có lựa chọn mua
thêm gói bảo hiểm mở rộng khi họ hiểu được giá trị của được bảo hiểm.111 Trên thực tế,
MicroEnsure đã mở rộng thị trường của mình bằng cách mang lại gói bảo hiểm có mức phí
phải chăng cho các nhóm vốn không thể tiếp cận trước đây. Để biết thêm thông tin, xem
thêm tại report.businesscommission.org.
Một liên doanh giữa Nissan và Enel Group cho phép chủ sở hữu chiếc xe điện bán lại điện
cho lưới điện, một cách nâng cao vị thế người tiêu dùng và nâng cao triển vọng lưu trữ
năng lượng khối sạch.112 Kết nối xe điện Nissan LEAF với hệ thống V2G (hòa điện xe vào
điện lưới) của Enel cho phép năng lượng từ pin phát quay trở lại vào lưới điện.
Bằng cách kết hợp khả năng cốt lõi của mình, hai doanh nghiệp đã phát triển một giải pháp
với tiềm năng đáng kinh ngạc. Theo Nissan, 18.000 xe điện Nissan LEAF tại Vương Quốc
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Anh có thể đóng góp một lượng điện tương đương một nhà máy điện 180 MW nếu các
xe này đều tham gia. Và nếu tất cả xe tại Anh đều là xe điện, chúng có thể tương đương
một nhà máy lưu trữ với công suất 370 GW - đủ để cung cấp năng lượng cho Anh, Đức và
Pháp.113 Nissan dự đoán rằng việc này có thể giúp Anh tiết kiệm 2,4 tỷ bảng chi phí điện
vào năm 2030 nếu được áp dụng hoàn toàn.114 Những lợi ích môi trường cũng rất lớn:
Khuyến khích nhiều người hơn chuyển sang sử dụng xe điện có thể giúp giải quyết vấn đề
ô nhiễm môi trường đô thị và giảm lượng khí thải CO2. Và với vai trò như đơn vị lưu trữ
năng lượng sạch, xe điện có thể giúp công ty quản lý lưới điện khắc phục vấn đề không
ổn định của sản xuất năng lượng tái tạo. Để biết thêm thông tin về trường hợp này, xem
thêm tại report.businesscommission.org.
¡Échale! a tu Casa là một doanh nghiệp xã hội có trụ sở tại Mexico. Họ chuyên thiết kế
nhà ở cho gia đình có thu nhập thấp và thiết lập các ủy ban nhà ở..115 Công ty coi cộng
đồng các tòa nhà như một phần trong giải pháp nhà ở. Công ty cũng mua hơn 60% vật liệu
xây dựng tại chỗ và tạo việc làm cho công nhân xây dựng địa phương.116 Theo chương
kỹ thuật cần thiết để tiến hành xây dựng một ngôi nhà nhỏ trong vòng một tháng dưới sự
giám sát của một kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề. Những ngôi nhà được xây dựng từ
gạch CEB do ¡Échale! sáng chế, được thiết kế với mục đích sử dụng tối thiểu năng lượng
và nước, do vậy chúng rất thân thiện với hệ sinh thái và chi phí sử dụng cũng rất rẻ. Những
tính năng “xanh” bao gồm bình đun nước sử dụng năng lượng mặt trời, bếp tiết kiệm củi
và hệ thống thu nước mưa. ¡Échale! đang xuất khẩu công nghệ sang Belize, Ai Cập, Haiti,
Nicaragua và UAE và phát triển mô hình nhượng quyền xã hội cho phép người khác nhân
rộng thành công của công ty. Riêng ở Mexico đã có 30.000 ngôi nhà đã được xây dựng và
hơn 150.000 ngôi nhà được cải tạo theo mô hình của công ty.117
Tập đoàn dược phẩm khổng lồ Merck đang đầu tư 500 triệu USD để đổi mới Chương
trình Merck vì các bà mẹ hướng tới mục tiêu tăng trưởng thị trường dài hạn.118 Tại
Senegal nơi tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai thấp nhất thế giới và tỷ lệ phụ nữ tử vong
khi mang thai hay khi sinh con vẫn còn ở mức 1/61, Chương trình Merck vì các bà mẹ
đã hợp tác với Quỹ Bill & Melinda Gates, IntraHealth International và Bộ Y tế Senegal
để tái khởi động hệ thống phân phối thuốc tránh thai tại nước này.119 Mô hình Informed
Push Model (IPM), sản phẩm của chương trình hợp tác, thu hút công ty cung ứng hậu
cần bên thứ ba - thường là doanh nghiệp địa phương - tham gia cung cấp biện pháp
tránh thai trực tiếp đến cơ sở y tế và sử dụng phiếu thông tin để thu thập dữ liệu về mô
hình tiêu dùng. Phần thưởng cho doanh nghiệp cung ứng tư nhân phụ thuộc vào hiệu
quả dự báo và đáp ứng nhu cầu, kết quả khuyến khích bệnh viện giảm thuốc tồn và giải
phóng nhân viên y tế để họ tập trung hơn vào các nhiệm vụ y tế thiết yếu.120 Tuy dự án
không mang lại ngay lợi ích thương mại cho Merck, nhưng khoản đầu tư cho tìm hiểu thị
trường và hệ thống phân phối địa phương giúp công ty có được vị thế có lợi khi mở rộng
cung ứng sản phẩm tránh thai tại thị trường này cũng như thị trường tương tự khác khi
quá trình thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu tạo ra những cơ hội tương tự. Để biết thêm
chi tiết, xem thêm tại report.businesscommission.org.
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3.3 Thay đổi cách doanh nghiệp hoạt động vì kinh doanh tốt hơn và vì thế
giới tốt đẹp hơn
Tất cả doanh nghiệp tăng trưởng tại thị trường bền vững ngày nay đang thực hiện một số
Mục tiêu Toàn cầu. Tuy nhiên, một số lại đi ngược lại chiều hướng này. Ví dụ, hợp đồng
lao động không xác định số giờ làm việc (zero-hour labour contract) được sử dụng trong
một số mô hình “kinh tế chia sẻ” theo những cách khiến thu nhập của người lao động thêm
bấp bênh: Họ không thể được tính là có việc làm bền vững.
Như đã trình bày ở Phần 2 trong nghiên cứu của Ủy ban, cần phải đạt được tiến bộ trong
thực hiện tất cả Mục tiêu Toàn cầu để thu được toàn bộ lợi ích kinh tế mà các Mục tiêu
này mang lại, giúp doanh nghiệp lớn mạnh và củng cố niềm tin cho lãnh đạo doanh nghiệp
trong ủng hộ quá trình thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu.

“Cần phải đạt được tiến bộ trong thực hiện tất cả Mục tiêu Toàn cầu để thu
được toàn bộ lợi ích kinh tế mà các Mục tiêu này mang lại.”
Thực hiện toàn diện các mục tiêu này sẽ mang lại thay đổi trong cách thức từng doanh
nghiệp và mọi doanh nghiệp hoạt động. Lãnh đạo doanh nghiệp có thể hành động ở bốn
cấp độ để thúc đẩy quá trình thay đổi này:
• Đối với cá nhân lãnh đạo, cần có được cam kết thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu như một
chiến lược tăng trưởng từ đồng nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp
• Thông qua công ty, lồng ghép các Mục tiêu Toàn cầu vào chiến lược và hoạt động
• Hợp tác với các doanh nghiệp trong ngành hay hệ thống kinh tế để đảm bảo cạnh tranh
bền vững trong ngành, và
• Hợp tác với với Chính phủ và cơ quan quản lý để hình thành các chính sách thúc đẩy
các Mục tiêu Toàn cầu.

3.4 Đạt được cam kết từ các CEO và Hội đồng Quản trị
Chiến lược công ty thay đổi bắt đầu từ cấp lãnh đạo cao nhất. Sự thay đổi sâu rộng trong
tập quán kinh doanh cũng bắt đầu từ thay đổi lối tư duy và ứng xử của lãnh đạo công ty.
Sự ủng hộ của doanh nghiệp trong việc lấy các Mục tiêu Toàn cầu làm chiến lược tăng
trưởng phụ thuộc vào số lượng áp đảo lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ lựa chọn này. Sau
đó, họ cần phải thể hiện rõ sự ủng hộ trước thành viên quản trị trong công ty cũng như
trong cộng đồng doanh nghiệp. Các thành viên của Ủy ban cam kết thực thi điều này và
hỗ trợ các lãnh đạo doanh nghiệp hiện tại và tương lai có chung chí hướng.
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3.5 Lồng ghép các Mục tiêu Toàn cầu vào chiến lược kinh doanh
Những doanh nghiệp hiểu được mô hình kinh doanh cũng như quy chuẩn đạo đức (moral
imperative) thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu sẽ cần “lăng kính Mục tiêu Toàn cầu” để
soi tỏ mọi khía cạnh của chiến lược kinh doanh nhằm thay đổi cách thức doanh nghiệp
hoạt động và tập trung hơn vào hòa nhập xã hội. Có một số bộ công cụ giúp các doanh
nghiệp thực hiện được điều này. Ví dụ, báo cáo SDG Compass do Sáng kiến Báo cáo
Toàn cầu (GRI), Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự
Phát triển bền vững Thế giới phát hành, giải thích cho doanh nghiệp và các bên liên
quan về ảnh hưởng của các Mục tiêu Toàn cầu tới họ và đưa ra các công cụ thiết thực
để lồng ghép các Mục tiêu vào chiến lược doanh nghiệp.121
Thay đổi cách thức doanh nghiệp hoạt động. Để điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù
hợp với các Mục tiêu Toàn cầu, các doanh nghiệp sẽ không chỉ lồng ghép các mục tiêu
vào quá trình lập kế hoạch chiến lược, đổi mới và phát triển kinh doanh mà còn vào mọi
hoạt động khác, từ đầu tư và vận hành tới tiếp thị, quản lý nhân sự và truyền thông.
Dùng phương pháp toàn diện này sẽ mở rộng tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp,
thúc đẩy các quyết định và các hoạt động đầu tư hứa hẹn mang lại lợi ích trong dài hạn
khi xu hướng phát triển bền vững tăng tốc.
Để nhanh chóng thay đổi quan điểm, các doanh nghiệp có thể bổ nhiệm một thành viên
Hội đồng Quản trị phụ trách nhiệm vụ thúc đẩy các cơ hội và ưu tiên Mục tiêu Toàn cầu.
Hơn nữa, doanh nghiệp có thể phân quyền cho nhiều thành viên Hội đồng Quản trị lãnh
đạo các nhóm mục tiêu phù hợp nhất với doanh nghiệp trong số 17 mục tiêu phát triển
bền vững và nơi doanh nghiệp có thể có tác động lớn nhất bởi các mục tiêu.
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Box 2: Lãnh đạo Ericsson ủng hộ các Mục tiêu Toàn cầu
Ericsson, tập đoàn công nghiệp và dịch vụ truyền thông hàng đầu thế giới, đã bổ
nhiệm thành viên ban điều hành làm đại sứ cho từng Mục tiêu Toàn cầu và giúp
người được bổ nhiệm đó trở thành ngọn cờ đầu về đổi mới và hành động trong phạm
vi họ phụ trách. Ví dụ, Giám đốc Pháp lý được chỉ định phụ trách Mục tiêu 16 - thúc
đẩy xã hội hòa bình và tiếp cận công lý - đã tập hợp một mạng lưới pháp lý ngang
hàng toàn cầu về các vấn đề này.122 Ericsson cho biết cách tiếp cận các Mục tiêu
Toàn cầu này giúp lồng ghép phát triển bền vững và nhận thức về hoạt động kinh
doanh có trách nhiệm ở tất cả các cấp của Tập đoàn. Được ủy nhiệm trực tiếp xử lý
những thách thức này, người phụ trách đã lập khung tham chiếu các Mục tiêu Toàn
cầu phù hợp với các ưu tiên hằng ngày, một động thái mà theo Ericsson đã giúp Tập
đoàn nắm bắt cơ hội thị trường mới phù hợp với lợi ích cộng đồng. Để biết thêm chi
tiết, xem thêm tại report.businesscommission.org.

Tập trung vào hòa nhập. Lồng ghép các Mục tiêu Toàn cầu vào chiến lược kinh doanh
giúp thúc đẩy những mục tiêu này được đáp ứng những nhu cầu cơ bản và mở rộng
từ phát triển kinh tế-xã hội sang các mục tiêu hiện đang bị coi nhẹ. Kết quả là, doanh
nghiệp sẽ tập trung hơn vào hòa nhập mọi thứ mà họ thực hiện. Doanh nghiệp có thể có
sức hòa nhập mạnh mẽ không chỉ với vai trò người tạo ra việc làm tốt mà còn là người
phát triển các dịch vụ hòa nhập và những sáng kiến giúp cải thiện cuộc sống của những
người nghèo đói nhất. ¾ số người nghèo nhất trên thế giới đang sống ở khu vực nông
thôn nơi khởi nguồn của nhiều chuỗi cung ứng. Lãnh đạo doanh nghiệp bền vững tìm
cách hỗ trợ các nhà cung ứng nhỏ nhất và nghèo nhất trong chuỗi cung ứng. Họ hợp tác
nâng cao năng suất, đầu tư vào kỹ năng, tăng khả năng hồi phục, cải thiện khả năng tiếp
cận tín dụng và đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau. Bộ 10 nguyên tắc của Hiệp
ước Toàn cầu LHQ được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện chính xác các
mục tiêu, là kim chỉ nam trong tình huống này. 123 Và doanh nghiệp có thể làm nhiều việc
để thúc đẩy hòa nhập thông qua đổi mới kinh doanh. (Xem Box 3: Doanh nghiệp thúc
đẩy hòa nhập tài chính như thế nào.)

“¾ số người nghèo nhất trên thế giới đang sống ở khu vực nông thôn nơi khởi nguồn của
nhiều chuỗi cung ứng.”
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Box 3: Doanh nghiệp thúc đẩy hòa nhập tài chính như thế nào
Một số công ty dịch vụ tài chính, thường hợp tác với các đối tác kỹ thuật số, mở rộng hệ thống
tài chính cho người có thu nhập thấp vốn không có khả năng tiếp cận, ví dụ như một nơi gửi tiết
kiệm an toàn, một nguồn đảm bảo cho quản lý rủi ro gia đình và kinh doanh, một nền tảng vay
nợ và thanh toán nợ. Theo Ngân hàng Thế giới, từ năm 2011 đến năm 2014, 700 triệu người
lần đầu mở tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác, nhờ vậy giảm 20% tỷ lệ người
trưởng thành không có tài khoản ngân hàng xuống 2 tỷ người.124 Tại Kenya, 43% GDP năm
2013 chảy qua hệ thống M-Pesa của Safaricom với 237 triệu giao dịch ngang hàng (peer-topeer), nhiều hơn bất kỳ hệ thống tương tự nào trên thế giới.125
Các công ty tài chính cũng đang cung cấp các dịch vụ hòa nhập tài chính trong các lĩnh vực
khác. The Abraaj Group đang có kế hoạch đầu tư cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho thị
trường phổ thông nhằm phục vụ các nhóm có thu nhập thấp và trung bình, đặc biệt là ở châu
Phi và Nam Á, với mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận trong khi đạt được tác động xã hội có thể đo
lường được.126 Nhận thấy rằng nguồn tài chính hạn hẹp, cơ sở hạ tầng và kỹ năng hạn chế đang
cản trở các hệ thống y tế hiện tại phát triển, Abraaj đang ấp ủ kế hoạch thực hiện phương pháp
toàn diện nhằm tạo ra “các hệ sinh thái” kết nối các cơ sở, từ các bệnh viện chuyên khoa tới các
phòng thí nghiệm và các trung tâm hình ảnh, từ đó có thể hoạt động với nhau để tận dụng tối đa
các nguồn lực họ có. Bằng cách kết nối thiết bị và nhân viên thuộc mọi chuyên môn và khu vực
địa lý như thông qua các chương trình chăm sóc y tế từ xa (telehealth) và trao đổi bác sỹ, ý tưởng
này sẽ tìm ra sức mạnh tổng hợp để tăng chất lượng chăm sóc y tế trong khi tiết kiệm tiền cho
cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nếu quỹ đạt mục tiêu vào năm 2020 như đã định, quỹ có
thể phục vụ 14 triệu bệnh nhân mỗi năm, có thể huy động 54.000 nhân viên y tế cung cấp dịch
vụ y tế chất lượng trên toàn hệ thống cùng 275 trung tâm chẩn đoán cung cấp dịch vụ bệnh lý,
hình ảnh vốn đang có nhu cầu rất cao tại các thị trường mục tiêu.127 Quỹ cũng sẽ cung cấp thêm
10.500 giường bệnh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập report.businesscommission.org.
Các công ty ngoài lĩnh vực tài chính cũng đang mở rộng dịch vụ hòa nhập tài chính. Hiện nay,
một số công ty đa quốc gia cung cấp tài chính cho các nhà cung ứng vừa và nhỏ trong các chuỗi
giá trị của mình, trong đó có nhiều chuỗi ở các nước đang phát triển. Điều này cho phép các
doanh nghiệp nhỏ tiếp cận tín dụng với các điều khoản dễ chịu hơn nhiều so với các điều khoản
thông thường dựa vào tín nhiệm cá nhân.
Hòa nhập tài chính có thể động lực mạnh mẽ thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt là thu hẹp bất bình
đẳng giới trong tiếp cận các dịch vụ tài chính: Năm 2014, 65% nam giới có tài khoản ngân hàng
nhưng con số này với nữ giới chỉ là 58%. Mức chênh lệch rõ rệt nhất là ở Nam Á với 18 điểm
phần trăm, cao gấp đôi mức chênh lệch ở khu vực Cận Sahara, châu Phi.129 Thúc đẩy phụ nữ
tiếp cận các dịch vụ tài chính - và rộng hơn là tiếp cận các tài sản số và tài sản vật chất - là những
lĩnh vực trọng điểm mà doanh nghiệp có thể thực hiện để thúc đẩy cân bằng giới hiệu quả hơn.
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Các doanh nghiệp khác nhau sẽ có những cách giảm nghèo và thúc đẩy hòa nhập tài chính
khác nhau. Nhưng một chiến thuật hiệu quả thường dùng là theo đuổi bình đẳng giới trong
nội bộ doanh nghiệp và thông qua chuỗi cung ứng, các nhà cung ứng trực tiếp cũng như mở
rộng cơ hội kinh doanh có khả năng thúc đẩy bình đẳng giới. Điều đó có thể cần đến sự triển
khai bình đẳng giới từ cấp trên xuống dưới trong doanh nghiệp, trong đó có nội dung về chênh
lệch tiền lương, tỷ lệ phụ nữ và nam giới ở mỗi cấp. Các doanh nghiệp có thể yêu cầu nhà
cung ứng hàng đầu làm như vậy. Và họ dần dần có thể lồng ghép nguyên tắc trao quyền cho
phụ nữ của LHQ thông qua hoạt động của mình.130 Những nguyên tắc giúp doanh nghiệp thay
đổi chính sách và tập quán hiện tại hoặc thiết lập cái mới nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng
giới trong doanh nghiệp. (Xem Box 4: Theo đuổi bình đẳng giới là thúc đẩy tăng trưởng kinh
doanh.) Một tài liệu mới sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường hoạt động theo hướng này là Báo
cáo “Không bỏ ai lại phía sau”, bản báo cáo đầu tiên của Ban Cấp cao về Trao quyền Kinh tế
cho Phụ nữ. Báo cáo này mô tả sơ lược các động lực thúc đẩy bình đẳng giới.131

Box 4: Theo đuổi bình đẳng giới là thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh
Trên thế giới, số lượng nam giới sở hữu điện thoại di động nhiều hơn nữ giới là 200 triệu
người.132 Một tỷ lệ đáng kể phụ nữ không có điện thoại sống tại các thị trường của Vodafone.
Điều này đã thúc đẩy đại gia công nghệ này thử nghiệm một mô hình kinh doanh mới tại
Thổ Nhĩ Kỳ. Vodafone đang khuyến khích phụ nữ bản địa mua các gói cước di động và sử
dụng mạng di động để tìm kiếm các cơ hội giáo dục và việc làm. Sử dụng dịch vụ quảng
cáo của nhà mạng, phụ nữ không có nhiều kiến thức công nghệ có thể truy cập vào một
trong các trang thương mại điện tử lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Sau ra mắt năm 2013, dịch vụ tạo
ra 4.700 quảng cáo trong chín tháng đầu tiên, mang lại doanh thu trung bình 51 USD mỗi
người dùng.133 Tính đến tháng 9/2016, chương trình đã có gần 670.000 phụ nữ tham gia.
Trong khi đó, Vodafone thu hút 75.000 khách hàng nữ, 15% trong số họ mới lần đầu sử dụng
nhà mạng này. Báo cáo Phụ nữ Kết nối năm 2014 của Vodafone ước tính rằng Chương trình
Women First có thể tạo ra lợi ích kinh tế trị giá 22,3 tỷ USD/năm cho 153,8 triệu người sử
dụng dịch vụ và toàn xã hội nói chung tại những thị trường mới nổi của Vodafone vào năm
2020. Để biết thêm chi tiết, xem thêm tại report.businesscommission. org.

3.6 Đẩy mạnh cạnh tranh ngành bền vững thông qua hợp tác ngang hàng
Các lãnh đạo gắn kết chiến lược doanh nghiệp với các Mục tiêu Toàn cầu dự đoán
rằng, sớm hay muộn doanh nghiệp của họ cũng bắt đầu phải chịu những chi phí mà
đối thủ cạnh tranh không gặp phải. Điều này xảy ra với mọi ngành nghề. Trong các
lĩnh vực hàng hóa, giá cả thấp hiện nay đang gia tăng áp lực chi phí, khiến các doanh
nghiệp cấp tiến khó “nội hóa” các chi phí môi trường và xã hội mà đối thủ cạnh tranh
không muốn gánh chịu. Thậm chí trong các lĩnh vực có tính khác biệt cao hơn như
hàng tiêu dùng, áp lực chi phí rất lớn, một phần do sức mua của tầng lớp trung lưu
tăng trưởng chậm.
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Người tiêu dùng nói chung dựa vào các doanh nghiệp để đáp ứng được các tiêu chuẩn
về môi trường và xã hội cơ bản, thông qua đó để kiếm tìm giá trị tốt nhất. Họ không quan
tâm sản phẩm được tạo ra như thế nào mỗi ngày mà chỉ lưu tâm khi họ được cảnh báo
về một thảm kịch của nhân loại như sập nhà máy may mặc tại Bangladesh.134 Để biết
thêm về trường hợp này, Xem thêm tại report. businesscommission.org. Rất khó để một
doanh nghiệp đơn lẻ nâng cao tiêu chuẩn riêng của mình mặc dù nhiều doanh nghiệp
có thể muốn trở thành người sử dụng lao động, người quản lý môi trường tốt hơn. Tất
cả doanh nghiệp phải cùng thống nhất nâng cao và duy trì các tiêu chuẩn để tạo lập
một sân chơi bình đẳng. Rất cần có phương pháp tiếp cận tập thể như vậy để đưa một
ngành hoặc chuỗi giá trị vào quỹ đạo phát triển bền vững. Càng trì hoãn, rủi ro với doanh
nghiệp sẽ ngày một nhiều lên.
Tìm kiếm phương pháp hợp tác mới với doanh nghiệp trong ngành. Nhiều phương pháp
tiếp cận tập thể như vậy đã được thực hiện trong những năm gần đây, từ các kế hoạch
chuyên ngành như Nguyên tắc Minh bạch của Hội đồng Khai khoáng và Kim loại Quốc
tế (ICMM) và Chương trình Chăm sóc trách nhiệm (Responsible Care) trong ngành hóa
học tới các diễn đàn liên ngành như Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững
Thế giới (WBCSD).135

Photocredit: Flickr/ciat
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Nhiều ngành đang thống nhất về quy tắc ứng xử “tiền cạnh tranh” nhằm giảm rủi ro
cho doanh nghiệp riêng lẻ khi tiến hành thay đổi và đầu tư vì một thế giới bền vững.
Ví dụ, năm 2010, Diễn đàn Hàng tiêu dùng đề ra cam kết của các doanh nghiệp trong
ngành nhằm chấm dứt tình trạng phá rừng vào năm 2020 và xây dựng kế hoạch hành
động tìm kiếm nguồn cung ứng hàng hóa bền vững như dầu cọ, đậu nành, thịt bò, thịt,
bột giấy và giấy.136 Để biết thêm chi tiết, xem thêm tại report.businesscommission.org.
Tương tự, Liên minh Doanh nghiệp Nông nghiệp Toàn cầu đang xây dựng một thỏa
thuận tiền cạnh tranh trong ngành nông nghiệp nhằm cải thiện đời sống nông thôn (đặc
biệt là giới tiểu nông), giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên
thiên nhiên bền vững, góp phần vào an ninh lương thực toàn cầu và góp phần thực
hiện các Mục tiêu Toàn cầu khác.137
Không phải tất cả các sáng kiến hợp tác như vậy đều có hiệu quả, trong đó có một
vài sáng kiến hướng tới các Mục tiêu Toàn cầu cụ thể. Tuy nhiên, điều này đang thay
đổi. Ví dụ, GSMA, tổ chức đại diện các nhà khai thác mạng di động trên thế giới, đã
phát triển một kế hoạch toàn diện cho ngành thông tin di động nhằm tối đa hóa đóng
góp cho các Mục tiêu Toàn cầu.138 GSMA xác định được bốn mục tiêu mà ngành công
nghiệp di động có ảnh hưởng nhất - Đổi mới và hạ tầng (Mục tiêu 9), Xóa nghèo (Mục
tiêu 1), Giáo dục chất lượng (Mục tiêu 4) và Hành động chống biến đổi khí hậu (Mục
tiêu 13) và mô tả phương thức ngành công nghiệp di động có thể thay đổi hành vi của
các bên tham gia nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu này. GSMA cũng
xác định những thách thức lớn nhất mà họ có thể gặp phải cũng như những cam kết
tập thể có khả năng giúp thống nhất hành động tối đa. Thực sự, kế hoạch của GSMA
là kế hoạch chưa từng xuất hiện trước đây và các ngành khác nên học hỏi điều này.

“Kế hoạch toàn diện của GSMA đối với các Mục tiêu Toàn cầu là kế hoạch
chưa từng xuấn hiện trước đây.”
Ngoài thỏa thuận đảm bảo các tiêu chuẩn cao của tập thể về hành vi bền vững, doanh
nghiệp thuộc mọi lĩnh vực sẽ được hưởng lợi từ quá trình xây dựng các “lộ trình” chi
tiết hướng dẫn ngành chuyển sang phát triển bền vững phù hợp với các Mục tiêu Toàn
cầu. Các doanh nghiệp cũng cần đánh giá tác động của quá trình chuyển đổi đối với
tiến bộ đạt được trong quá trình thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu về môi trường và xã
hội liên quan đến lĩnh vực họ hoạt động. Ví dụ, nếu các doanh nghiệp trong ngành kinh
doanh nông nghiệp khởi động quá trình tiến tới ngư nghiệp bền vững, họ sẽ phân tích
cả hai tác động môi trường nhờ giảm đánh bắt cá quá mức và tác động xã hội thông
qua số việc làm được tạo ra. (Xem Box 5: Lao động trẻ em trong ngành ca cao ở Bờ
Biển Ngà: Ví dụ điển hình cho quá trình lập lộ trình.)
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Box 5: Lao động trẻ em trong ngành ca cao ở Bờ Biển Ngà: Ví dụ điển hình
cho quá trình lập lộ trình
Sản lượng ca cao của Bờ Biển Ngà chiếm 35% sản lượng của thế giới.139 Nước này cũng có
1,2 triệu lao động trẻ em, hầu hết tham gia sản xuất ca cao.140 Khoảng 55% lao động trẻ em
trong ngành nông nghiệp của nước này là lao động cưỡng bức và 65% đã bị bán. Chỉ 5% lao
động trẻ em được trả tiền và chưa tới một nửa được đi học.141
Đặc tính mang tính hệ thống của thị trường ca cao Bờ Biển Ngà khiến vấn đề trở nên phức tạp.
Các đặc tính này bao gồm cơ cấu thị trường mang tính cạnh tranh khốc liệt, giáo dục không
đầy đủ, di cư giữa các vùng, trẻ em không được đăng ký đầy đủ và ngân sách quốc gia cho
cảnh sát chống buôn bán trẻ em chỉ có 7.700 USD.142
Giải pháp quốc gia và quốc tế giải quyết vấn đề này cho đến nay vẫn không mang lại hiệu quả.
Dù vậy, nước này luôn có đủ điều kiện cần để lập một liên minh hiệu quả giữa các thành phần
liên quan đến vấn đề này. Các thành phần này bao gồm CocoaAction,143 một liên minh của các
doanh nghiệp ca cao và sô cô la hàng đầu thế giới với ngân sách 500 triệu USD và sự hỗ trợ
của các thành phần quan trọng khác trong ngành, các nhóm xã hội dân sự tích cực sẵn sàng
hợp tác với các doanh nghiệp và nông dân, và đệ nhất phu nhân của nước này - nhân vật
đại diện quốc gia. Các cơ chế và công nghệ có khả năng giải quyết những đặc tính thị trường
khuyến khích lao động trẻ em đang xuất hiện, trong đó có thanh toán qua di động, đăng ký trẻ
em điện tử, camera quan sát (CCTV) và các hệ thống giám sát kiến cố giá rẻ khác. Bước tiếp
theo áp dụng cho cho tất cả các bên liên quan nhằm phối hợp vạch ra lộ trình hướng tới ngành
ca cao bền vững mà không có trẻ em bị bóc lột và cũng không bỏ rơi trẻ em.
Để tạo ra một lộ trình ngành theo Mục tiêu Toàn cầu, các bên liên quan chủ chốt, đặc
biệt là doanh nghiệp, có thể hợp tác với nhau để:
1. Xây dựng tầm nhìn về tương lai của ngành vào năm 2030 khi các Mục tiêu Toàn cầu
được coi là khuôn khổ chiến lược cho phát triển tốt hơn. Tất nhiên mỗi ngành sẽ tập
trung vào một số mục tiêu nhất định, và các lộ trình cũng sẽ cần phải giải quyết các
mục tiêu đan xen có liên quan đến các quyền cơ bản của con người.
2. Chỉ ra những khu vực thay đổi lớn nhất, cấp bách nhất cần thiết để thực hiện tầm
nhìn: Những thị trường và chuỗi giá trị cụ thể nào cần tăng trưởng gấp 2-3 lần so với
mức trung bình ngành hiện tại? Những hoạt động nào cần đạt đỉnh và hoạt động nào
cần thu hẹp? Điều gì sẽ thúc đẩy quá trình phân bổ lại nguồn lực hiệu quả nhất và tạo
điều kiện thuận lợi cho quá trình quá độ công bằng?
3. Phác thảo các giải pháp khả thi cho những vấn đề cấp bách, các công nghệ và mô
hình kinh doanh mới, các sản phẩm và dịch vụ mới mà sẽcó thể đáp ứng nhu cầu tiêu
dùng hiệu quả hơn, trong khi cũng giải quyết được các vấn đề xã hội.
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Các bên liên quan cần phải hiểu những điểm tới hạn trong bất kỳ thị trường cụ thể nào
mà họ cần phải đạt được nhằm thực hiện các giải pháp tương ứng.
4. Mô tả các trở ngại tiềm tàng đối với các giải pháp và phân tích các lựa chọn khắc
các trở ngại mà đem lại sự công bằng cho tất cả đối tượng có liên quan trong ngành
và cho lực lượng lao động, con người trong chuỗi cung ứng và phân phối của họ.
Nghiên cứu của Ủy ban về hệ thống kinh tế lương thực và nông nghiệp trình bày cách
thức một lộ trình Mục tiêu Toàn cầu giúp thay đổi các thị trường. Lộ trình mẫu dưới đây
giúp ta mường tượng ra đặc tính của hệ thống kinh tế bền vững tương lai so với hiện
trạng sẽ khác nhau như thế nào.

Box 6: Ví dụ minh họa: Một lộ trình cho hệ thống lương thực và nông nghiệp
phù hợp với Mục tiêu Toàn cầu sẽ như thế nào
1. Tầm nhìn
Hệ thống lương thực và nông nghiệp có thể nắm bắt cơ hội bền vững trong năm khâu
chính yếu sau: i) đầu vào, ii) sản xuất, iii) chế biến lương thực, iv) hậu cần, và v) bán
lẻ và xử lý - trong mỗi lĩnh vực đó, sự chuyển đổi từ hệ thống hiện tại sang hệ thống
mới, bền vững sẽ được nhận biết trước.
2. Lộ trình thay đổi
Những thay đổi lớn nhất sẽ cần được thực hiện trong:
• Phát triển thị trường phục vụ người tiêu dùng có thu nhập thấp, tạo ra sản phẩm có
nguồn gốc bền vững, và tập trung vào các kỹ thuật chăn nuôi/phân bón vi sinh vật mới;
• Giảm lượng lương thực thất thoát trong chuỗi sản xuất, cung ứng và thu hẹp quy mô
thị trường của sản phẩm sử dụng rất nhiều nước, năng lượng và đất trong quá trình
sản xuất.
Xem Box 6: Lộ trình tới hệ thống lương thực và nông nghiệp bền vững: Tầm nhìn ở trang
kế tiếp.
3. Giải pháp
Những giải pháp này có thể kết hợp:
• Bám sát chính sách của nhà nước, như định giá các yếu tố ngoài môi trường nhằm
chuyển dịch từ sản xuất thâm dụng tài nguyên và khuyến khích sản xuất với chi phí
môi trường thấp hơn;
• Đổi mới sản phẩm hoặc dịch vụ, như hỗ trợ trang trại nhỏ thực hiện công nghệ mới và
các hệ thống tưới tiêu tốt hơn nhằm chuyển dịch từ nền sản xuất thiếu sáng tạo sang
“canh tác dữ liệu lớn” và sử dụng nhiều hơn các kỹ thuật vi thủy lợi
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Lộ trình tới hệ thống lương thực và nông nghiệp bền vững:
Tầm nhìn
Khâu trong chuỗi
giá trị

Giá trị hiện tại
(Tỷ USD)

Từ…

Sang…

Đầu vào

520

• Phân bón truyền thống
• Hợp tác công-tư hạn chế
• Lai giống cơ bản
• Nguyên liệu dưới nước và trên cạn
hoạt động trong silo

• Phân bón vi sinh
• Hợp tác công ty mới tập trung vào
thay đổi công nghệ theo điều kiện địa
phương
• Kiểu hình chính xác và tin sinh học
• Xem xét tính bền vững của phương
pháp kết hợp nguyên liệu dưới nước và
trên cạn

Sản xuất

2,175

• Sản phẩm thâm dụng nước, năng
lượng và đất (như thịt bò)
• Suy thoái rừng do tập quán canh tác
không bền vững
• Sản phẩm tạo ra do phá rừng nặng
nề (như dầu cọ khai thác không bền
vững)
• Giao dịch theo nguyên tắc thị trường
với tiểu nông hộ
• Đội tàu đánh cá thua lỗ
• Giám sát quyền lợi động vật hạn chế
• Sản xuất nông nghiệp sử dụng nước
kém hiệu quả
• Đổi mới sản xuất hạn chế
• Nông nghiệp truyền thống, dữ liệu
thấp
• Sản xuất và thị trường thiếu liên kết

• Tập trung chọn lọc cây trồng và thịt
có ít “dấu chân” môi trường hơn
• Quản lý rừng bền vững (như nông
lâm kết hợp, giảm tác động khai thác
gỗ)
• Phương pháp nông nghiệp bền vững
(như chăn thả gia súc toàn diện; canh
tác không/ít can thiệp tới đất
• Canh tác theo hợp đồng và các mô
hình hợp tác mới
• Các mô hình ngư nghiệp/nuôi trồng
thủy sản bền vững
• Theo dõi và chẩn đoán sức khỏe
động vật
• Kỹ thuật tưới tiêu quy mô nhỏ
• Nông nghiệp chính xác
• Canh tác dữ liệu lớn
• Nông nghiệp đô thị

Chế biến lương thực

1,377

• Máy chế biến có mức thất thoát cao
• Sản phẩm có hàm lượng đường/chất
béo cao
• Sản xuất thực phẩm không tăng cường

• Máy chế biến có mức thất thoát thấp
• Lập lại công thức sản phẩm, sản phẩm
có hàm lượng đường/chất béo thấp
• Sản xuất thực phẩm tăng cường

Hậu cần

>300

•
•

•
•

Bán lẻ và xử lý

7,180

• Người tiêu dùng nhận biết hạn chế
về sản phẩm bền vững
• Ít tập trung vào an toàn thực phẩm
• Mức độ thất thoát lương thực cao

Hệ thống lưu trữ hạn chế
Truy xuất nguồn gốc hạn chế

Hệ thống lưu trữ đám mây
Hệ thống truy xuất nguồn gốc đầy đủ

• Sản phẩm được giao dịch công bằng
và có nguồn gốc bền vững
• An toàn thực phẩm là cơ hội kinh
doanh
• Ủ phân compost và thu giữ năng
lượng

Nguồn: International Resource Panel; Anterra Capital; Phân tích AlphaBeta
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• Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua chuỗi cung ứng, như tài trợ nghiên cứu kỹ
thuật canh tác mới, ít gây tổn hại nhằm dịch chuyển từ các sản phẩm được tạo ra từ
quá trình tàn phá rừng sang các phương pháp trồng rừng bền vững, như chăn thả gia
súc toàn diện;
• Thay đổi hành vi tiêu dùng, như tham gia với người tiêu dùng vì mục tiêu giảm lãng
phí lương thực và chuyển từ mức lãng phí lương thực cao sang ủ phân compost và thu
giữ năng lượng; và
• Hợp tác công-tư, như hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân để giảm tỷ lệ
mắc các bệnh không lây nhiễm như bệnh béo phì và tiểu đường, thay đổi từ sản phẩm
có hàm lượng đường/chất béo cao sang sản phẩm có hàm lượng đường/chất béo thấp.
4. Khắc phục các trở ngại
Ví dụ, một thách thức lớn là chấp nhận giá của các yếu tố ngoại tác môi trường: Các
chính sách giá cả của nhà nước có thể khiến các doanh nghiệp dịch chuyển hoạt động
sang các nước có chính sách giá dễ chịu hơn (chi phí thấp hơn). Giải pháp khả thi sẽ là
chính sách siêu quốc gia/toàn cầu về giá cả của các yếu tố ngoại tác môi trường để giảm
thiểu nguy cơ mất chỗ đứng (a race to the bottom).

Rủi ro do trì hoãn đang ngày một tăng. Vẫn chưa có nhóm doanh nghiệp cùng ngành
nào phát triển được một lộ trình chi tiết như vậy vì rất khó đoán định được tương lai.
Nhưng nguy cơ đối với những doanh nghiệp có chỗ đứng vững chắc không có lộ trình
đang ngày càng gia tăng. Nếu ngành không giữ vai trò chủ đạo thì nhiều khả năng
Chính phủ các nước sẽ có hành động quyết liệt.
Giống như nhân bội những cơ hội mới, các lộ trình ngành sẽ giúp các doanh nghiệp
hiện nay quản lý rủi ro của quá trình chuyển dịch sang phát triển bền vững trong lĩnh
vực của mình. Ví dụ, thiếu lộ trình, các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực của ngành
điện đã không thể ứng phó với những thay đổi nhanh chóng của quá trình chuyển sang
năng lượng tái tạo, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận không được bảo toàn. Một ví dụ cụ thể
là Tập đoàn điện E.ON của Đức đã phải chấp nhận lỗ sau khi ghi giảm 2,9 tỷ euro vào
tháng 8/2016.144
Tương tự, tuy có những ngoại lệ, các công ty nhiên liệu hóa thạch phải nỗ lực xây
dựng mô tả có tính khoa học, giàu sức thuyết phục về vai trò lâu dài của ngành trong
một thế giới đang có những bước tiến nhằm đưa nhiệt độ toàn cầu xuống dưới mức
giới hạn an toàn 2 độ. Hiện nay, ngành đang nhận ra mức độ tài sản bị mắc kẹt mà
những bước tiến này gây ra cũng như nhận ra những rủi ro mà những tài sản bị mắc
kẹt này có thể gây ra cho chủ sở hữu và hệ thống tài chính. Theo Bloomberg, trên một
nửa số tài sản trong ngành than toàn cầu thuộc sở hữu của các công ty đang trong quá
trình giải quyết thủ tục phá sản hoặc không làm ra đủ tiền chi trả tiền lãi vay.145 Nhiều
công ty dầu khí hàng đầu hiện đang xây dựng một kế hoạch hành động chung nhằm
giảm khí thải mê-tan thất thoát ra môi trường và đạt được bước tiến trong thu gom, sử
dụng và lưu giữ các-bon.
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Những doanh nghiệp có tầm nhìn xa nhất đang công khai xem xét những kịch bản dự
báo khi nào nhu cầu dầu mỏ đạt đỉnh trong vòng 5-15 năm tới và khi nào nhu cầu than
đá đạt đỉnh trong thời gian trước năm 2020. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa
thể vẽ ra một tương lai có lợi cho mình trong một thế giới không các-bon.
Nếu không có sự thay đổi có chủ đích căn cơ hơn, các công ty năng lượng truyền
thống có thể trở thành nạn nhân của quá trình chuyển đổi sang một thế giới mà trong
đó phát triển bền vững là trung tâm của mọi doanh nghiệp như công nghệ số ngày nay.
Họ có thể không phải là nạn nhân duy nhất. Trong chuỗi giá trị lương thực, nếu 10 năm
tới, chi phí y tế công chi cho bệnh béo phì tiếp tục tăng lên và ngành công nghiệp thực
phẩm không thể đưa ra các giải pháp thì liệu Chính phủ có thể tiến hành các biện pháp
quyết liệt như áp thuế đường? Hay với những hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi
lãng phí lương thực, liệu thế giới có còn gánh chịu những đợt tăng giá lương thực như
xảy ra vào năm 2011?

3.7 Định hình chính sách công
Sự hợp tác giữa doanh nghiệp và Chính phủ về chính sách liên quan đến các Mục tiêu
Toàn cầu có vai trò cực kỳ quan trọng đối với quá trình thực hiện các mục tiêu này. Các
chính sách xác định phương pháp gộp chi phí môi trường và xã hội vào giá cả mà các
doanh nghiệp và khách hàng chi trả sẽ định hình cạnh tranh trong mở rộng thị trường
bền vững. Do vậy, hợp tác công-tư cũng sẽ thúc đẩy đổi mới.
Đẩy mạnh chính sách về định giá yếu tố ngoại tác. Tất cả các doanh nghiệp đưa ra
quyết định dựa trên các tín hiệu kinh tế xung quanh, như tiền lương, giá nguyên liệu,
chi phí thuế và người tiêu dùng cũng có quyết định tương tự. Như đã đề cập trong
Phần 2.4, giá cả hiện nay không phản ánh đúng các yếu tố ngoại tác môi trường hay
xã hội. Lúc các yếu tố này được tính vào giá cả, doanh nghiệp muốn đưa giá cả này
vào sẽ bị lên án vì hành vi này - và như vậy họ bị mắc kẹt ở thế “tiến thoái lưỡng nan”
giống như những doanh nghiệp khác. Những con số liên quan rất lớn (Hình 12). Năm
2012, một phân tích quan trọng về các chi phí môi trường không bị đánh thuế trong
nền kinh tế toàn cầu xem xét mọi lĩnh vực sản xuất và chế biến chính - từ nông nghiệp,
lâm nghiệp, thủy sản, khai thác mỏ, dịch vụ tiện ích và thăm dò dầu khí cho tới xi măng,
thép, bột giấy và giấy, và hóa dầu.146 Trong những lĩnh vực này, tài liệu phân tích cho
thấy tổng giá trị ngoại tác môi trường không được tính vào giá là 7,3 nghìn tỷ USD
trong năm 2009 (năm cuối cùng có đầy đủ dữ liệu), tương đương với 13% GDP toàn
cầu trong năm đó và gần bằng 50% GDP của Hoa Kỳ trong năm đó.147 Sự thật về chi
phí xã hội và môi trường cũng được “che đậy” bởi trợ giá. Các nền kinh tế trên thế giới
tiếp tục trợ cấp tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, điều này xung đột trực tiếp với yêu cầu
giải quyết các rủi ro khí hậu đang rất cấp thiết. Các khoản trợ giá nhiên liệu hóa thạch
trong năm 2014 ước tính trị giá khoảng 550 tỷ USD, tương đương khoảng 20% chi phí
ròng chi cho các Mục tiêu Toàn cầu.148 Thêm vào đó, theo ước tính gần đây nhất của
WHO và IMF, ô nhiễm không khí đang lấy đi 2-10% GDP của các nước G20.149
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HÌNH 12 :

Hầu hết các ngành công nghiệp nguyên liệu trên thế giới
có tỷ suất lợi nhuận âm nếu tính cả chi phí vốn tự nhiên
Tỷ suất lợi nhuận (EBIT) trước và sau khi tính chi phí vốn tự nhiên, dựa theo số liệu
hai công ty hàng đầu trong danh mục Morgan Stanley Composite Index,
đơn vị: %, năm 2012
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“Yếu tố ngoại tác môi trường trị giá 7,3 nghìn tỷ USD không được tính vào
giá cả năm 2009, tương đương 13% GDP toàn cầu”
Một số CEO thừa nhận rằng áp mức giá 50 USD/tấn các-bon trong 5 năm tới và lên
đến 100 USD/tấn vào nửa sau thập kỷ 2020 là cần thiết để giữ nhiệt độ toàn cầu dưới
ngưỡng 2 độ. Những lãnh đạo doanh nghiệp cấp tiến đang ước tính ảnh hưởng của
mức giá này tới chi phí kinh doanh khi chi phí môi trường thực tế của các hoạt động
khác được tính vào giá cả, ví dụ như chi phí thực sự của sử dụng nước sạch không
bền vững, đưa chất thải vào bãi chôn lấp, lãng phí lương thực, gây ô nhiễm không khí
hay ô nhiễm đất, và sản xuất các loại thực phẩm thâm dụng tài nguyên nhất. (Xem
Box 7: Kịch bản phát triển bền vững thúc đẩy chiến lược năng lượng của Telefonica.)

Box 7: Kịch bản phát triển bền vững thúc đẩy chiến lược năng lượng của
Telefonica
Đại gia viễn thông Telefonica quyết định sử dụng 50% năng lượng tái tạo trong hoạt
động của mình trước năm 2020 và sẽ tăng dần tỷ lệ này trong những năm tiếp theo.150
Telefonica đã theo đuổi các mục tiêu về sử dụng và xả thải năng lượng hiệu quả nhiều
tham vọng trong suốt nhiều năm qua chủ yếu do năng lượng chiếm một phần lớn chi
phí hoạt động của bất kỳ công ty viễn thông nào. Nhưng các động lực mới lại nằm
đằng sau chiến lược năng lượng mới của công ty. Thứ nhất, năng lượng sạch ngày
càng trở nên cạnh tranh khi các thị trường năng lượng tuân thủ sức ép luật pháp ngày
càng chặt chẽ, sau cam kết của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và đặt biệt là sức
thuyết phục của các Mục tiêu Toàn cầu. Thứ hai, khách hàng của Telefonica đang yêu
cầu công ty giảm khí thải liên quan đến các dịch vụ mà hãng cung cấp.
Lập các mục tiêu năng lượng tái tạo trung và dài hạn tạo cho phép công ty tự đề ra
mục tiêu phát thải khoa học, nhờ vậy tách bạch thành công giữa tăng trưởng công
ty với tăng lượng phát thải. Điều này cũng giúp công ty tự bảo vệ khỏi những cú sốc
chính sách luật pháp trong tương lai như là tính giá các-bon bắt buộc. Tất nhiên do
chính sách này tiếp tục hướng tới giảm chi phí hoạt động, Telefonica có thể tập trung
vào cung cấp các dịch vụ cho phép chính khách hàng sử dụng năng lượng tiết kiệm,
nhờ đó mang lại lợi thế cạnh tranh hơn nữa cho công ty.
Một hoàn cảnh thuận lợi đang mở ra cho các doanh nghiệp có thể đóng góp vào những
cách tiếp cận mang tính hệ thống nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến định giá
yếu tố ngoại tác mà cả khu vực công và tư đều phải chịu. Chẳng hạn, Chính phủ nhiều
nước, các định chế đa phương, tổ chức tài chính và doanh nghiệp đã nhóm họp để
thành lập Liên minh Lãnh đạo Định giá Các-bon.151 Điều này khuyến khích sự phát
triển và phổ biến toàn cầu những thông lệ tốt nhất về định giá các-bon. Xác định đúng
giá các-bon có vai trò quan trọng đối với nỗ lực giữ nhiệt độ toàn cầu ở dưới ngưỡng
2 độ. Đây cũng có thể là mô hình tham khảo cho liên minh toàn diện hơn về định giá
ngoại tác, đặc biệt là mối liên kết giữa định giá các-bon và an ninh lương thực.
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Vấn đề định giá yếu tố ngoại tác không chỉ giới hạn ở những thách thức môi
trường. Trước những lo ngại ngày càng tăng về tài sản bị mắc kẹt vì các quy
định môi trường nghiêm ngặt hơn, các nhà đầu tư cũng lo ngại về chất lượng
thu nhập của các doanh nghiệp, cụ thể là những doanh nghiệp đang gánh chịu
những rủi ro xã hội đáng kể nhằm duy trì lợi nhuận, như trả lương ở mức nghèo
đói hoặc tạo ra xung đột với các cộng đồng về quyền tiếp cận đất đai và các
nguồn lực khác. Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Thế giới đang
xây dựng một Nghị định thư Vốn xã hội mới cho phép doanh nghiệp đo lường và
đánh giá các tương tác với xã hội. Hội đồng đang thử nghiệm phương pháp tiếp
cận Nghị định thư ở ba lĩnh vực: việc làm, kỹ năng và điều kiện làm việc đáp
ứng các tiêu chuẩn an toàn, tôn trọng với người lao động.152 Doanh nghiệp thuộc
nhiều lĩnh vực - từ dịch vụ điện thoại di động tới dược phẩm - cũng đang tìm
kiếm các hình thức “định giá các yếu tố xã hội” nhằm tạo ra những hàng hóa và
dịch vụ thiết yếu với mức lợi nhuận tương đối cao dành cho người tiêu dùng có
thu nhập thấp với giá bán gần với giá thành hơn. Đối với một số sản phẩm như
dược phẩm, sẽ có nguy cơ sản phẩm “mang phí tổn xã hội” len lỏi vào toàn thị
trường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang tìm kiếm thêm ngày càng nhiều cách
xử lý rủi ro này như mở rộng phạm vi định giá xã hội.
Các CEO có một lựa chọn. Họ có thể “án binh bất động” và hy vọng Chính phủ
sẽ không điều chỉnh giá cả trong ngành của họ, mặc cho xu hướng định giá đúng
chi phí môi trường đang thắng thế. Họ có thể cố gắng ngăn chặn quy định này
thông qua vận động hành lang hoặc tài trợ cho các chiến dịch của các chính trị
gia phản đối quy định đó, dù họ có thể đối mặt với nguy cơ mất uy tín và mất lòng
tin của các bên liên quan.

“Các doanh nghiệp có thể giảm rủi ro thay đổi chính sách bằng cách tự
dẫn dắt xu thế”
Hoặc các doanh nghiệp có thể giảm rủi ro thay đổi chính sách bằng cách tự dẫn
dắt xu thế như thời gian trước khi diễn ra Hội nghị Khí hậu Paris 2015 (COP21)
khi các CEO cấp tiến họp mặt dưới sự bảo trợ tuyệt đối của We Mean Business
nhằm yêu cầu Chính phủ các nước lập ra một chương trình nghị sự dễ đoán
hơn, nhiều tham vọng hơn và dài hạn hơn. Các nhà lãnh đạo tiến bộ không ngồi
chờ Chính phủ có hành động lên mức giá mà không làm gì trước đó. Một số lãnh
đạo doanh nghiệp đã bắt đầu áp dụng giá bóng (shadow price) đối với chi phí
xã hội và mục tiêu trong hoạch toán nội bộ, một bước chuẩn bị cho tương lai thị
trường bền vững.
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New Belgium Brewing Company, nhà sản xuất bia hơi lớn thứ tư của Mỹ, là một ví dụ về lợi ích
thu được từ cách tiếp cận này. Công ty đã thông qua thuế điện nội bộ riêng - tự tính phí 2,4 cent
đối với mỗi kWh điện tiêu thụ do nhà máy điện chạy nhiên liệu hóa thạch phát ra.153 Thuế này
tạo ra động lực mạnh mẽ để công ty sử dụng năng lượng sạch. Một lượng điện lớn mà công ty
sử dụng được sản xuất tại chỗ còn tất cả điện mua đều là phong điện. Khoản doanh thu từ thuế
này cũng tạo ra một nguồn vốn cho đầu tư bền vững trong tương lai - số tiền này được đưa
vào một quỹ sử dụng đầu tư cho các giải pháp phát triển năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng
lượng. Để biết thêm chi tiết, xem thêm tại report.businesscommission.org.
Tăng cường hợp tác công-tư nhằm thúc đẩy đổi mới. Quan hệ hợp tác sáng tạo giữa nhà
nước, tư nhân và tổ chức nghiên cứu có vai trò quan trọng đối với quá trình hiện thực hóa các
phát hiện khoa học thành các sản phẩm và dịch vụ y tế công, năng lượng sạch, dinh dưỡng…
cho thị trường đại chúng. Sự hợp tác này có vai trò quyết định tới tốc độ và quy mô đổi mới cần
thiết để đạt được các Mục tiêu Toàn cầu. Gần đây, các nhà kinh tế cung cấp bằng chứng thuyết
phục về phương thức “hệ sinh thái đổi mới” công-tư-nghiên cứu tạo ra lợi ích ấn tượng cho xã
hội và thành phần tư nhân trong nhiều lĩnh vực khác nhau.154
Ví dụ, trong lĩnh vực dược phẩm, Liên minh Vắc-xin và Đổi mới Toàn cầu (Gavi) đã đưa ra
những ưu đãi lớn cho các công ty tư nhân tham gia phát triển vắc-xin cho các bệnh nhiệt đới.155
Liên minh có những “cam kết tiền thị trường” khuyến khích các công ty đầu tư vào các cơ sở
sản xuất và dịch vụ hậu cần cho dây chuyền giữ lạnh cần thiết để cung cấp vắc-xin phế cầu,
vắc-xin rotavirus và vắc-xin pentavalent (vắc-xin 5 trong 1)… tại vùng cận Sahara, Châu Phi.156
Bằng cách khiến các nhà cung cấp vắc-xin cảm thấy an lòng, biện pháp của Gavi cũng giúp
giảm đáng kể chi phí cung cấp. Biện pháp này chủ yếu được tài trợ thông qua các cam kết hỗ
trợ phát triển chính thức nước ngoài tương lai (ODA). Sau đó, những cam kết này được giải
ngân thông qua một loại trái phiếu tác động xã hội.
Về năng lượng sạch, Chính phủ đại diện 20 quốc gia tham gia đã cam kết tăng gấp đôi ngân
sách cho hoạt động nghiên cứu và phát triển năng lượng sạch (khoảng 0,1% GDP).157 Chính
phủ những nước này cũng thiết lập một cơ chế điều phối gọi là Mission Innovation (Đổi mới
nhiệm vụ) với chức năng thúc đẩy tương tác hoạt động sắp xếp và ưu tiên chiến lược giữa các
nước.158 Song song đó, nhiều nhà từ thiện hàng đầu thế giới cũng nhóm họp và thành lập Liên
minh Năng lượng Đột phá.159 Liên minh này hiện đang tạo ra một loại quỹ sáng tạo lâu dài. Với
thời gian hoạt động 20 năm, thời gian đầu tư 10 năm và nguồn lực rất lớn từ những nhà sáng
lập và mạng lưới của mình, quỹ đang quy tụ những chuyên gia khoa học và thương mại tốt nhất
cùng ủng hộ làn sóng công nghệ năng lượng sạch sắp tới. Hai sáng kiến - Đổi mới nhiệm vụ và
Năng lượng đột phá - sẽ điều phối hoạt động và mở rộng hệ sinh thái sáng tạo của mình bằng
cách mời các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các doanh nhân hàng đầu tham gia. Để biết
thêm chi tiết, xem thêm tại report.businesscommission.org.
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“20 nước EU sẽ tăng gấp đôi ngân sách nhà nước cho nghiên cứu và phát
triển năng lượng sạch.”
Đây là những ví dụ đại diện cho nhiều cơ chế đang được sử dụng nhằm thúc đẩy phát triển
những sản phẩm và dịch vụ mới mang mục tiêu xã hội cụ thể. Nhiều nước cam kết nguồn lực
nhà nước rất lớn cho phương pháp tiếp cận sáng tạo có mục tiêu rõ ràng này, đặc biệt là Mỹ
với nền tảng DARPA và ARPA-E đã có những can thiệp quan trọng mang tính thúc đẩy trong
nhiều công nghệ đột phá từ internet tới ô tô tự lái.160 Một ví dụ khác là Diễn đàn Tăng trưởng
Xanh Toàn cầu (3GF), sáng kiến do Chính phủ Đan Mạch khởi xướng. Diễn đàn hiện đang quy
tụ 23 sáng kiến hợp tác như vậy.161 Khu vực tư nhân sẽ thu được nhiều lợi ích khi hợp tác với
các sáng kiến đó.
Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chọn các Mục tiêu Toàn cầu như là một chiến lược phát triển
có thể tiến hành nhiều hoạt động để huy động vốn đầu tư công-tư dài hạn lớn cần thiết để thực
hiện các mục tiêu đó. Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDSN)
ước tính các nước sẽ cần đầu tư thêm 2,4 nghìn tỷ USD/năm nhằm thực hiện các Mục tiêu
Toàn cầu, tương đương khoảng 11% tiết kiệm toàn cầu hàng năm, trong đó 1,6 nghìn tỷ USD
được đầu tư cho cơ sở hạ tầng.162
Cần phải có nguồn vốn đủ lớn để đầu tư cho các Mục tiêu Toàn cầu. Tài sản tài chính hiện tại
vượt quá 290 nghìn tỷ USD và giá trị này tăng thêm 5% mỗi năm.163
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4. TÀI CHÍNH BỀN VỮNG
Tóm tắt nội dung
• Kết quả huy động 2,4 nghìn tỷ USD/năm vốn đầu tư bổ sung cần thiết để thực hiện
thành công các Mục tiêu Toàn cầu phụ thuộc vào việc định hướng hệ thống tài chính
toàn cầu hướng tới kết quả phát triển bền vững lâu dài.
• Về nguyên tắc, sẽ không có chuyện thiếu vốn vì tổng tài sản tài chính hiện tại là hơn
290 nghìn tỷ USD và giá trị này đang tăng lên 5% mỗi năm.
• Tuy nhiên, các nhà đầu tư coi trọng tính thanh khoản khi lựa chọn tài sản, mặc dù có
bằng chứng ngày càng thuyết phục về sự gia tăng vượt trội trong dài hạn của các khoản
đầu tư bền vững.
• Ba lĩnh vực hành động quan trọng giúp các doanh nghiệp huy động được vốn đầu tư
cho các Mục tiêu Toàn cầu là:
• Tạo ra một hệ thống truy cập mở, được chuẩn hóa giúp các doanh nghiệp báo cáo về
hiệu quả của các Mục tiêu Toàn cầu và giúp đánh giá bền vững theo thang điểm;
• San lấp khoảng cách cơ sở hạ tầng toàn cầu bằng cách tăng mạnh quy mô đầu tư hỗn
hợp nhằm chia sẻ rủi ro giữa các nhà đầu tư nhà nước và tư nhân; và
• Lồng ghép quy định tài chính với Mục tiêu Toàn cầu, mở rộng hoạt động của Nhóm
công tác thuộc Tổ chức Bền vững Tài chính phụ trách về công bố thông tin liên quan
đến khí hậu, và giúp những lớp tài sản bền vững đáng đầu tư hơn với chi phí thấp hơn.

Gần 100 nghìn tỷ USD được đầu tư vào các quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm và quỹ đầu
tư, bao gồm các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth fund).164 Tính đến tháng 11
năm 2016, hơn 11 nghìn tỷ USD đã được đầu tư vào trái phiếu quốc gia có lợi tức âm
- vốn này có thể được đầu tư hiệu quả hơn ở nơi khác.165
Tuy nhiên, nguồn cung vốn dường như dồi dào đó sẽ không đáp ứng được nhu cầu
đầu tư cho các Mục tiêu Toàn cầu nếu không có thay đổi lớn trong hệ thống tài chính.
Vấn đề chính yếu hiện nay là quá nhiều nhà đầu tư muốn có kết quả tức thì. Quá nửa
CEO báo cáo rằng họ bị áp lực phải mang lại kết quả tài chính trong vòng một năm,
thậm chí là trong thời gian ngắn hơn, buộc họ phải ưu tiên kết quả cho cổ đông trước
rồi sau đó mới tính tới đầu tư cho tương lai.166
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Thực hiện Mục tiêu Toàn cầu phụ thuộc quá trình gắn kết hệ thống tài chính toàn cầu
với kết quả bền vững và lâu dài. Nhưng hệ thống tài chính lại có hàng chục nghìn định
chế tham gia - bao gồm các cơ quan quản lý, ngân hàng, công ty bảo hiểm, sàn giao
dịch chứng khoán và trái phiếu - cùng hàng tỷ cá nhân tham gia nữa.
Kéo dài thời gian đầu tư của rất nhiều thành viên thị trường và thu hút họ sang đầu
tư bền vững theo các Mục tiêu Toàn cầu đòi hỏi phải có tư duy rõ ràng, hành động cá
nhân và tập thể cùng sự phối hợp chưa từng có giữa 2 khu vực công-tư. Lĩnh vực tài
chính rất sáng tạo và nhạy bén trước cơ hội (xem Box 10: Các sáng kiến tài chính có
thể thúc đẩy phát triển bền vững). Ủy ban đã xác định ba lĩnh vực hành động giúp các
nhà lãnh đạo doanh nghiệp theo đuổi các cơ hội tạo ra từ quá trình thực hiện Mục tiêu
Toàn cầu: Chuẩn hóa và đơn giản hoá báo cáo bền vững; huy động đầu tư công-tư
vào cơ sở hạ tầng; và lồng ghép quy định tài chính và nguyên tắc đầu tư với phát triển
bền vững.
Những tiến bộ nhanh chóng đạt được trong ba lĩnh vực này sẽ giúp các nhà đầu tư,
doanh nghiệp và chính phủ các nước đạt được những lợi ích chung của phát triển bền
vững và chia sẻ cho nhau những lợi ích đó. Nhưng chúng tôi nhận thấy rằng, các tập
quán tài chính và các cộng đồng đầu tư có quan điểm khác nhau khi họ hoạt động ở
khu vực khác nhau: Những hành động mà chúng tôi đề xuất theo các nguyên tắc dưới
đây sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

4.1. Đơn giản hóa báo cáo hiệu quả môi trường, xã hội và quản trị (ESG)
Nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp được quản lý với phương pháp ESG dài hạn
và có tập trung rõ ràng vào tính bền vững có kết quả tài chính tốt hơn so với những
doanh nghiệp không có 2 yếu tố này. Một nghiên cứu của Trường Kinh doanh Harvard
và Trường Kinh doanh London cho thấy rằng một USD được đầu tư vào danh mục
đầu tư có giá trị cao của các công ty có tính bền vững cao năm 1993 sẽ tăng lên mức
22,60 USD vào năm 2010, cao hơn so với mức 15,40 USD tại các công ty có tính bền
vững thấp hơn.167 Ngày càng nhiều lãnh đạo ngành tài chính thừa nhận rằng đầu tư
cho phát triển bền vững là đúng đắn. Những doanh nghiệp ký kết Bộ nguyên tắc cơ
bản về đầu tư có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc đang quản lý tới 59 nghìn tỷ USD tài
sản tính đến tháng 4 năm 2015, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.168
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“Hành động ngăn chặn biến đổi khí hậu là điều “bình thường mới” đối với
các nhà đầu tư”
Nhiều tổ chức sở hữu tài sản - đặc biệt là các chương trình hưu trí và các công ty bảo
hiểm – hiểu rõ tiền của họ có khả năng chi phối hệ thống kinh tế rộng lớn hơn. Ví dụ,
cuối năm 2016, HSBC đã bỏ ra 1,85 tỷ bảng Anh tiền tiết kiệm lương hưu của nhân
viên vào một quỹ thân thiện với môi trường.169 Giám đốc đầu tư của quỹ hưu trí HSBC
mô tả rằng hành động ngăn chặn biến đổi khí hậu là điều bình thường mới đối với các
nhà đầu tư.
Tuy nhiên, nhà đầu tư không dễ tìm ra những khoản đầu tư nào sẽ có tác động nhiều
nhất đến phát triển bền vững. Nếu tất cả các doanh nghiệp được hệ thống tài trợ đều
trả giá “thực” mà bao gồm cả chi phí thực của các yếu tố ngoại tác (xem Phần 3.7)
thì các nhà đầu tư và các trung gian tài chính có thể sẽ so sánh hiệu quả hoạt động
bền vững giữa các doanh nghiệp bằng cách so sánh hiệu quả tài chính với nhau. Tuy
nhiên, sẽ mất nhiều thời gian để đạt được giá chính xác trong toàn nền kinh tế. Lúc
đó, các nhà đầu tư dựa vào báo cáo ESG của doanh nghiệp để so sánh hoạt động bền
vững. Đáng tiếc là vẫn chưa có tiêu chuẩn thống nhất để đánh giá tính bền vững theo
tiêu chuẩn kế toán quốc tế, và bảng xếp hạng không được công khai hay không được
công nhận, do vậy khiến sự so sánh đó trở nên khó khăn.
15 năm qua đã chứng kiến sự phát triển đáng kể trong công bố thông tin hiệu quả bền
vững của doanh nghiệp. Các nhà quản lý và chủ sở hữu tài sản ngày càng quan tâm
tới đầu tư trách nhiệm và bền vững. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp công
bố báo cáo phân tích ESG như Vigeo, EIRIS, MSCI và SustainAlytics. Hiện nay, 92%
trong số 250 công ty lớn nhất thế giới có báo cáo bền vững.170
Hầu hết các nhà quản lý quỹ hiện nay tuyên bố đưa đánh giá hiệu quả ESG vào quá
trình đầu tư. Tuy nhiên, ngay cả những tổ chức đầu tư lớn nhất với 30-40 chuyên gia
thuộc các đơn vị ESG cũng chỉ có thể phụ trách ESG cho 1.000 công ty, trong khi có
tới 30.000 doanh nghiệp có tính khả thi. Thách thức này vì thế càng lớn hơn đối với
các tổ chức đầu tư có quy mô nhỏ hơn.

“82% CEO không hài lòng khi không thể so sánh báo cáo bền vững với các
doanh nghiệp trong ngành.”
Thiếu hệ thống chuẩn cho báo cáo hiệu suất ESG là lý do chính khiến phân tích ESG
tốn nhiều thời gian và chi phí. Vì thiếu hệ thống này, các doanh nghiệp sử dụng các
tiêu chuẩn báo cáo khác nhau. Có tiêu chuẩn cấp quốc tế như Sáng kiến Báo cáo Toàn
cầu (GRI), tiêu chuẩn cấp quốc gia như Báo cáo Kết nối của Vương quốc Anh và nhiều
bộ nguyên tắc khác nhau, từ Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc tới Hướng dẫn
Doanh nghiệp đa quốc gia của OECD. Ngoài ra cũng có các tiêu chuẩn chất lượng
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như ISO 26000 về báo cáo xã hội; các tiêu chuẩn về vấn đề cụ thể như Dự án công
bố thông tin các-bon; các khung báo cáo tập trung vào tính trọng yếu như của Ủy ban
Tiêu chuẩn Kế toán Bền vững; và những khung tập trung vào chiến lược bao trùm như
phương pháp của Hội đồng Báo cáo Tổng hợp Quốc tế.171
Sự đa dạng của các khung báo cáo là vấn đề đau đầu đối với các nhà đầu tư. 79%
nhà đầu tư cho rằng họ không hài lòng với khả năng so sánh báo cáo bền vững giữa
các công ty cùng ngành.172 Các CEO cũng không thành công. Khi mọi người sử dụng
các khung báo cáo khác nhau sẽ không có cách nào để so sánh hiệu suất với đối thủ
cạnh tranh hoặc sử dụng điểm số hiệu suất cao để xây dựng niềm tin của khách hàng,
nhân viên và công chúng. Và, định lượng được khoản đầu tư vào phát triển bền vững
mang lại lợi ích cao hơn còn khó hơn nữa.
Hơn nữa, phần lớn phân tích hiện nay về hiệu quả ESG của doanh nghiệp vẫn rất khó
tiếp cận do chi phí cao, phương pháp thực hiện thiếu minh bạch hay tính phức tạp của
báo cáo. Do đó, các nhà đầu tư cá nhân và xã hội dân sự không thể nắm bắt, đầu tư và
tôn vinh những doanh nghiệp tốt về phát triển bền vững. Và, các doanh nghiệp không
có đủ động lực để cải thiện hiệu quả phát triển bền vững.
Ủy ban tin rằng các doanh nghiệp niêm yết đại chúng nên chọn các chỉ số đơn giản, rõ
ràng để báo cáo hàng năm tới các bên liên quan. Những chỉ số này phải được chuẩn
hóa cho các ngành và khu vực địa lý giúp nhà đầu tư dễ dàng so sánh. Chúng tôi sẽ ủng
hộ các nhà đầu tư giám sát tiến bộ theo hướng này và đưa những chỉ số trên vào đánh
giá ESG của doanh nghiệp. Chúng tôi kêu gọi lãnh đạo doanh nghiệp và công ty dịch vụ
tài chính khác cũng làm như vậy.

“Ủy ban ủng hộ xây dựng các tiêu chí Mục tiêu Toàn cầu cho doanh nghiệp.”
Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ việc thiết lập các tiêu chuẩn Mục tiêu Toàn cầu cho doanh
nghiệp với sự đồng đều, và căn cứ vào các yêu cầu và khuôn khổ báo cáo doanh
nghiệp hiện tại. Nếu các doanh nghiệp báo cáo nội dung dữ liệu nhất quát và có thể so
sánh được với các doanh nghiệp khác trong ngành, thì việc xếp hạng sẽ có thể được
phát triển. Từ đây, việc lập ra các “bảng xếp hạng” về quá trình phát triển doanh nghiệp
theo định hướng Mục tiêu Toàn cầu sẽ tiến tới rất gần. Các bảng xếp hạng này sẽ lần
đầu tiên cho phép lãnh đạo doanh nghiệp, ban quản trị doanh nghiệp, cơ quan chức
năng, xã hội dân sự và nhà đầu tư lẻ nhanh chóng và dễ dàng so sánh hiệu quả hoạt
động hướng đến Mục tiêu Toàn cầu của các doanh nghiệp trong cùng một ngành, cũng
như so sánh tiến trình tiến tới các Mục tiêu Toàn cầu của ngành đó. Quá trình này cần
phải được quản lý bởi một định chế phi chính trị độc lập nhằm đảm bảo sẽ không có
xung đột lợi ích từ khu vực tư nhân hay khu vực công.
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Càng nhiều doanh nghiệp trong cùng một ngành tham gia và dẫn dắt quá trình này, các
tiêu chuẩn đánh giá Mục tiêu Toàn cầu càng trở nên phù hợp với mọi doanh nghiệp
trong lĩnh vực đó. Một quy trình đánh giá được thiết kế tốt cho phép các doanh nghiệp
quyết định con đường tiến tới phát triển bền vững phù hợp với các Mục tiêu Toàn cầu
và đưa tất cả doanh nghiệp vào cuộc đua lên đỉnh cao. Công ty bảo hiểm toàn cầu
Aviva đã đề xuất khái niệm đó và đề xuất này được chính phủ Anh phê chuẩn. (Xem
Box 8: Báo cáo minh bạch khởi động cuộc đua lên vị trí dẫn đầu ngành dược phẩm.)

Box 8: Báo cáo minh bạch khởi động cuộc đua lên vị trí dẫn đầu
Chỉ số Tiếp cận Dược phẩm đưa ra một mô hình đánh giá hiệu quả liên quan đến các
Mục tiêu Toàn cầu.173 Chỉ số này được tổ chức phi lợi nhuận Tiếp cận Dược phẩm
(Access to Medicines) công bố hai năm một lần, trong đó phân tích hiệu quả về cải
thiện việc tiếp cận dược phẩm, vắc-xin và chẩn đoán của 20 công ty dược phẩm hàng
đầu tại các nước có thu nhập thấp và trung bình. Đảm bảo số liệu minh bạch thúc đẩy
tất cả 20 công ty trong chỉ số này tạo ra sản phẩm dễ tiếp cận hơn. Thực tế, chỉ số
này đã khởi động cuộc đua trở thành người tạo ra sản phẩm có khả năng tiếp cận cao
nhất trong ngành dược phẩm.
Nói rộng raRộng hơn, là các chủ thể tài chính có thể tăng cường đội ngũ phụ trách
phát triển bền vững và đảm bảo phát triển bền vững là trọng tâm trong cuộc đối thoại
với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chứ không chỉ là vấn đề ‘ngoài lề”. Các nhà lãnh
đạo doanh nghiệp có thể giúp làm rõ cuộc đối thoại này bằng cách đưa ra các tuyên
bố về chiến lược tạo lập giá trị dài hạn và mô tả rõ ràng, giàu tính định lượng về cách
thức các khoản đầu tư vào mô hình, sản phẩm và chuỗi giá trị mới liên quan đến các
Mục tiêu Toàn cầu sẽ thúc đẩy giá trị cốt lõi, giảm thiểu rủi ro và cải thiện chất lượng
thu nhập. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng nên hướng dẫn và khuyến khích các
bên liên quan xem xét một số nội dung báo cáo hàng quý và tập trung vào nền tảng
bền vững lâu dài của doanh nghiệp. Nếu táo bạo hơn, một số lãnh đạo doanh nghiệp
có thể cùng ngừng thông lệ công bố chỉ dẫn thu nhập và báo cáo lợi nhuận hàng quý.
Cuối cùng, thúc đẩy tiến bộ theo hướng này sẽ là một lựa chọn thích hợp cho để các
thành viên quản trị không tham gia điều hành doanh nghiệp phụ trách thực hiện lồng
ghép chiến lược của doanh nghiệp với các Mục tiêu Toàn cầu (xem Phần 3.5).
Các nhà đầu tư có thể trực tiếp tán thành bổ nhiệm một giám đốc phụ trách việc này
thông qua bỏ phiếu tại cuộc họp bầu các thành viên Hội đồng Quản trị. Bộ Quy tắc
Quản trị Doanh nghiệp, đặc biệt là các Nguyên tắc Quản trị Doanh nghiệp của G20/
OECD cũng có thể bổ trợ lãnh đạo doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư bền vững.174
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4.2. Khơi thông nguồn đầu tư hạ tầng
Đầu tư vào cơ sở hạ tầng bền vững là loại hình đầu tư quan trọng nhất để đạt được
các Mục tiêu Toàn cầu: Lợi ích thu được từ hầu hết các loại hình đầu tư khác đều phụ
thuộc vào hạ tầng hỗ trợ đang được sử dụng. Các nhà kinh tế thường coi đầu tư hạ
tầng là chìa khóa để tăng năng suất của nền kinh tế. IMF ước tính rằng ở các nền kinh
tế tiên tiến nếu tăng 1 điểm phần trămđiểm đầu tư hạ tầng tăng 1% sẽ mang lại 0,4%
tăng trưởng GDP trong năm đầu tiên và 1,5% trong bốn năm kế tiếp.175 Theo một số tổ
chức khác, 1% đầu tư tăng thêm cho cơ sở hạ tầng có thể tạo thêm 3,4 triệu việc làm
tại Ấn Độ.176
Để đạt được các Mục tiêu Toàn cầu, hạ tầng cần được xây dựng ở các lĩnh vực như
năng lượng, giao thông, nông nghiệp và nước; cũng như ở nhiều hình thức khác nhau,
từ trường học, bệnh viện tới mạng băng thông rộng cho phép truy cập Internet tốc độ
cao. Tuy nhiên, khơi nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cần thiết để đạt được các Mục
tiêu Toàn cầu đòi hỏi giải quyết những chướng ngại vật cản dòng vốn đầu tư vào cơ
sở hạ tầng nói chung.
“Nhu cầu của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển chiếm trên 70% lượng vốn
đầu tư hạ tầng cần thiết”.
Tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng ước tính của kinh tế toàn cầu là 90 nghìn tỷ USD
trong 15 năm tới, tương đương khoảng 6 nghìn tỷ USD một năm.177 Nhu cầu của các
nền kinh tế mới nổi và đang phát triển chiếm trên 70% lượng vốn đó.178 Số vốn đầu
tư hạ tầng lớn như vậy có thể mở ra giai đoạn tăng trưởng toàn cầu mới. Tuy nhiên,
dựa vào mức đầu tư công-tư hiện tại, mỗi năm sẽ thiếu 2-3 nghìn tỷ USD trong vòng
15 năm tới.179 (Số này cao hơn số liệu ước tính của SDSN trình bày trên đây do các
phương pháp nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều nêu ra sự thiếu hụt vốn
đầu tư hạ tầng toàn cầu rất lớn, lên tới cả nghìn tỷ USD.)
Hình 13 trình bày các nguồn tài chính tiềm năng có thể giúp bù đắp sự thiếu hụt trên.
Hạ tầng tài chính trên toàn thế giới sẽ cần một sự trùng tu toàn diện nhằm bù đắp
hiệu quả những khoản vốn thiếu hụt, đồng thời bảo đảm các dự án cơ sở hạ tầng
định hướng bởi Mục tiêu toàn cầu được đầu tư đầy đủ. Cơ cấu đầu tư công-tư đang
áp dụng cho hạ tầng lõi hiện tại vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ trên.
Trước đây, có sự khác biệt lớn giữa dự án công được đầu tư bởi Chính phủ, các ngân
hàng phát triển đa phương (MDB) và vốn hỗ trợ phát triển nước ngoài (ODA), với sự
tăng trưởng của khu vực tư nhân do các ngân hàng thương mại và nhà đầu tư tư nhân
đầu tư.
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HÌNH 13:

Các nguồn vốn khác nhau được đề xuất để tăng vốn hằng
năm nhằm bù đắp thiếu hụt vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng
Nghìn tỷ USD, tính theo giá cố định năm 2010
1.10-1.50

.15-.20

0.05-0.10

Các ngân hàng phát
triển đa phương

Hỗ trợ phát triển nước
ngoài

6.00

1.10-1.50

2.00-3.00

Đầu tư hiện tại

Chính phủ

Tư nhân

Nhu cầu

Nguồn: Nền kinh tế khí hậu mới: Thúc đẩy phát triển bền vững nhờ hạ tầng tốt hơn: Các yếu tố chính của chương trình
chuyển đổi.

Một giải pháp là sử dụng hiệu quả hơn nữa khả năng của các tổ chức phát triển tài
chính (DFI), bao gồm các MDB và các quỹ đầu tư quốc gia (SWF) nhằm huy động
thêm nhiều hơn nữa nguồn vốn tư nhân, bao gồm cả tài chính kết hợp công tư. Thông
lệ đang nổi lên này liên quan đến việc sử dụng chiến lược vốn công để thu hút vốn tư
nhân với giá trị gấp nhiều lần. Cụ thể, tài chính kết hợp đòi hỏi các nhà tài trợ công
sử dụng các công cụ điều chỉnh thị trường có tác dụng giảm thiểu rủi ro để huy động
thêm vốn tư nhân như được nêu trong nghiên cứu của Sáng kiến Tài chính Phát triển
Tái thiết của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và OECD.180 Đây là ví dụ thuyết phục về khái
niệm “từ tỷ tới nghìn tỷ”) được nêu ra tại Hội nghị mùa xuân năm 2015 của Ngân hàng
Thế giới và IMF.181 Khái niệm này đưa ra tầm nhìn biến những tỷ USD vốn hỗ trợ phát
triển chính thức thành hàng nghìn tỷ USD vốn tư nhân nhằm hỗ trợ đầu tư ở các nước
đang phát triển.
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Các trở ngại khác đang cản trở dòng vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng bao gồm khả năng
cho vay hạn chế của DFI, thiếu đầu tư tư nhân nói chung, dự án không được chuẩn bị
kỹ, khung pháp lý và bảo vệ nhà đầu tư tư nhân yếu kém và thiếu tài sản có tính thanh
khoản cao từ các nhà đầu tư tư nhân.
Việc giải quyết triệt để tình trạng thiếu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng toàn cầu đòi hỏi tư
duy dài hạn và sự hợp tác sâu rộng hơn giữa các cơ quan nhà nước và tư nhân, từ
cấp dự án đến cấp tổ chức. Ủy ban tin rằng các nhà lãnh đạo kinh doanh và tài chính
có thể giúp giải quyết triệt để tình trạng thiếu vốn theo cách dưới đây.
Thứ nhất, họ có thể ủng hộ nhiều phương thức tham gia của khu vực công vào hạ tầng
ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Cho tới nay, đa phần vốn đầu tư hạ tầng đến
từ khu vực công. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, nhiều nước phát triển như Hoa Kỳ đã
giảm đáng kể ngân sách nhà nước cho hạ tầng. Hiện nay, Chính phủ các nước có thể
bị giới hạn mức vốn đầu tư gia tăng cho hạ tầng nhưng họ có thể sử dụng ba biện pháp
khác để đảm bảo rằng các dự án theo đuổi các Mục tiêu Toàn cầu sẽ có được ngân
sách cần thiết. Chính phủ có thể thu hút thêm vốn từ các nguồn khác bằng cách hành
động nhất quán hơn đối với cấu trúc tài chính cho các dự án lớn. Ví dụ, họ có thể nhận
lấy rủi ro của những kế hoạch bất thường hoặc công nghệ chưa được kiểm chứng,
nhờ vậy giảm thiểu nguy cơ cho các nhà đầu tư khác. Chính phủ có thể cải thiện các
khung pháp lý và bảo vệ cho các nhà đầu tư tư nhân, cũng như có thể tăng độ tin cậy
của các định chế công tham gia thực hiện các dự án. Lãnh đạo doanh nghiệp nên ủng
hộ mạnh mẽ những hành động thiết thực này vì chúng giúp khu vực tư nhân tham gia
mạnh mẽ hơn vào đầu tư và vận hành cơ sở hạ tầng.
Thứ hai, lãnh đạo doanh nghiệp có thể giúp hồi sinh và tái định hướng các DFI. Năng
lực tăng cường tài chính kết hợp khiến DFI trở thành cầu nối quan trọng giữa đầu tư
tư nhân với các dự án công. (Xem Box 9: Thủy điện từ nguồn tài chính kết hợp). Ví dụ,
Ngân hàng Thế giới có thể kêu gọi 28 USD từ thị trường quốc tế sau khi bỏ ra 1 USD
vốn thanh toán182. Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã tài trợ hơn 200 tỷ USD cho các
dự án tư nhân thuộc nhiều ngành với chỉ 2,6 tỷ USD vốn góp.183 Hiện nay, IFC cũng đã
thành lập đơn vị kinh doanh vốn riêng để quản lý vốn của bên thứ ba.184 Ngoài ra, một
báo cáo phân tích gần đây của Standard & Poor dự báo rằng, trong một số giả định cụ
thể, 19 định chế cho vay đa phương lớn nhất có thể tăng số vốn cho vay thêm 1 nghìn
tỷ USD mà không ảnh hưởng đến thứ hạng tín dụng hiện tại, miễn là họ sử dụng các
tiêu chí lựa chọn dự án phù hợp.185 Mặc dù có tiềm năng này, hiện nay tám MDB lớn,
trong đó không có Ngân hàng Đầu tư châu Âu, chỉ đầu tư khoảng 35-40 tỷ USD vào
cơ sở hạ tầng mỗi năm.186
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Ủy ban tin rằng, cơ sở vốn của các MDB, ngân hàng phát triển khu vực chính và DFI
cần được mở rộng mạnh mẽ, đồng thời các mô hình kinh doanh của họ cần hướng
tới việc huy động tài chính tư nhân vào tất cả các lĩnh vực đầu tư nhằm thực hiện các
Mục tiêu Toàn cầu, bao gồm cơ sở hạ tầng.187 Nhận thấy vai trò quan trọng của khu
vực tư nhân trong thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu, các cam kết tài trợ ba năm cho
Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) vào tháng 12 năm 2016 lần đầu tiên đưa vào lăng
kính tư nhân nhằm thúc đẩy đầu tư hỗn hợp cho các dự án phát triển. Thông báo gần
đây về sự hợp tác giữa Ngân hàng Thế giới và BNP Paribas nhằm giới thiệu một bộ
chỉ số chứng khoán liên kết với trái phiếu của Ngân hàng Thế giới là một bước đi sáng
tạo nữa trên con đường đúng đắn đã chọn. Bộ chỉ số này được xây dựng dựa trên các
doanh nghiệp được lựa chọn từ trước nhờ sự theo đuổi của họ với SDG. Ủy ban cũng
tin rằng các DFI trong nước cần được tăng củng cố và được định hướng tới các giải
pháp tài chính bền vững.
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Nhu cầu phải huy động thêm tài chính kết hợp thông qua những tổ chức này chưa bao
giờ lớn như vậy: Nếu được thực hiện tốt, tài chính kết hợp có thể là đòn bẩy quan trọng
nhất để thực hiện Mục tiêu Toàn cầu. Một chiến lược tài chính kết hợp hiệu quả - chiến
lược có thể thu hút 20 USD từ khu vực tư nhân từ mỗi USD vốn công, có thể huy động
thêm 2,4 nghìn tỷ USD mỗi năm cho phát triển hạ tầng bền vững với chỉ 125 tỷ USD
“vốn mồi”. Dù nhiều quốc gia có tài chính hạn chế, tổng số vốn đầu tư công này vẫn khả
thi. Tuy nhiên, một mô hình hiệu quả kém hơn, tức chỉ huy động được chỉ 5 USD vốn tư
nhân từ mỗi USD vốn đầu tư công, sẽ phải cần tới thêm 500 tỷ USD vốn đầu tư công
mỗi năm. Huy động con số này nan giải hơn rất nhiều.
“Đối với các Mục tiêu Toàn cầu, tài chính kết hợp quan trọng đến mức không được phép
phạm sai lầm.”
Dữ liệu thu thập từ các sáng kiến tài chính kết hợp của các quốc gia, các định chế, các
công cụ và các lớp tài sản (asset class) cho thấy có sự khác biệt lớn về hiệu quả của
những sáng kiến này, với tỉ lệ vốn tư - công dao động từ 2-1 tới trên 20-1. Do đó, Ủy
ban tin rằng đã đến lúc có cái nhìn chiến lược mới mẻ về cách huy động và triển khai tài
chính kết hợp tốt nhất để thúc đẩy đầu tư bền vững. Tài chính kết hợp là một đòn bẩy có
vai trò quan trọng với các Mục tiêu Toàn cầu tới mức không được phép phạm sai lầm.
Nhu cầu mới và quan trọng về vốn đang rất lớn, kể cả ở các nước đang phát triển, đòi
hỏi một mức lãi suất dương, ổn định và lâu dài. Các loại tài sản giúp đa dạng hóa hình
thức huy động vốn, ít liên hệ với trái phiếu và thị trường chứng khoán, đồng thời đưa
ra nhiều lựa chọn giúp các nhà đầu tư thuộc các tổ chức lớn phòng ngừa rủi ro tích tụ
do hoàn cảnh và các rủi ro then chốt khác đang phát huy sức hấp dẫn mạnh mẽ. Ngày
càng có nhiều nhà đầu tư tư nhân, cả nhà đầu tư thế hệ 8x, 9x và những nhà đầu tư
lớn tuổi hơn, đang được hưởng lợi từ quá trình chuyển giao tài sản liên thế hệ và họ có
vẻ quan tâm hơn tới tổng lợi nhuận của các khoản đầu tư. Điều này mở rộng tiềm năng
cho tài chính kết hợp vượt ra ngoài phạm vi hạ tầng sang các lĩnh vực mới khác, như
nông nghiệp bền vững, nhà ở xã hội, giáo dục trẻ em gái và cung cấp năng lượng sạch
ngoài hệ thống lưới điện. Các doanh nghiệp hàng đầu thế giới cũng đang tiếp cận tài
chính phát triển nhằm cải thiện hiệu quả xã hội và môi trường trong chuỗi cung ứng của
họ, đồng thời trong một số trường hợp, mở rộng chuỗi cung ứng tới các quốc gia và khu
vực mới nổi.
Năm 2017, Ủy ban sẽ tìm cách vận động thành lập một nhóm công tác của các nhà
đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư tài chính, các định chế tài chính phát triển và các doanh
nghiệp tư nhân để vạch ra một “kế hoạch hành động vì tài chính kết hợp” khả thi, nhằm
thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu. Mục đích của kế hoach là tìm ra câu trả lời cho câu
hỏi: “Đâu là cách huy động thêm 2,4 nghìn tỷ USD mỗi năm để đạt được các Mục tiêu
Toàn cầu một cách hiệu quả nhất?" Bằng cách bao gồm các bên liên quan chính trong
công việc, nó sẽ nhấn mạnh hơn vào hành động hơn là lập kế hoạch. Với sự góp mặt
của các bên liên quan chính yếu trong kế hoạch, ban sẽ tập trung vào hành động thực
hiện hơn là lập kế hoạch.
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Box 9: Thủy điện từ nguồn tài chính kết hợp
Hiện nay, đập thủy điện Nam Theun 2 (NT2) đang sản xuất điện ở Lào, một trong
những nước nghèo nhất châu Á và cũng đang tạo ra thu nhập cho nước này.188 Theo
kế hoạch tạo ra 2 tỷ USD doanh thu trong 25 năm, nhà máy có công suất 1.070 MW
có thể có đóng góp đáng kể vào sự phát triển và giảm nghèo ở Lào.189 Với giá trị đầu
tư 1,3 tỷ USD, đập được đồng tài trợ bởi nhiều ngân hàng phát triển đa phương, các
cơ quan tài trợ song phương và các ngân hàng thương mại trên thế giới. Có tất cả 27
bên tham gia tài trợ, trong đó có Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á
và Cơ quan Phát triển Pháp AFD, Ngân hàng BNP Paribas và Ngân hàng Fortis Bank.
Một phần nhỏ điện được sử dụng tại Lào nhưng đa phần được xuất khẩu sang Thái
Lan theo hợp đồng mua bán điện theo giá cố định trong 25 năm. Nhà máy điện mang
lại nguồn thu nhập lớn cho Lào.190 Khoản thu này chủ yếu được tái đầu tư vào các
chương trình xóa đói giảm nghèo, y tế và giáo dục, và cải thiện quản lý môi trường tại
Lào. Công ty Điện Nam Theun 2, với các chủ sở hữu bao gồm Electricité de France,
Chính phủ Lào, Công ty Italian-Thai Development Public Co Ltd và công ty sản xuất
điện của Thái Lan EGCO, cũng đã tìm cách giảm nhẹ các tác động môi trường và
xã hội, đầu tư mạnh vào các nỗ lực bảo tồn địa phương, xây dựng nhà ở và cơ sở
hạ tầng mới trên Cao nguyên Nakai.191 Để biết thêm chi tiết, xem thêm tại report.
businesscommission.org.

Điều thứ ba các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là trong ngành tài chính, có thể
làm để mở ra các nguồn tài chính cho cơ sở hạ tầng là hỗ trợ thiết lập một lớp tài sản
toàn cầu có tính thanh khoản cao cho đầu tư hạ tầng. Giữa các công cụ đầu tư hạ tầng
có sự khác biệt lớn: Chúng tài trợ cho các dự án trong các lĩnh vực khác nhau (như
năng lượng, giao thông, xã hội…); tạo ra các lớp tài sản khác nhau (như nợ, vốn cổ
phần); và tuân thủ các quy định khác nhau tùy thuộc vào khu vực địa lý.192 Điều này sẽ
khiến quá trình tạo ra một lớp tài sản có tính thanh khoản cao, có thể giao dịch cho đầu
tư hạ tầng trở nên rất phức tạp. Dù vậy, các nhà lãnh đạo trong ngành tài chính toàn
cầu nên đưa mục tiêu này lên mức ưu tiên hàng đầu trong 5 năm tới. Minh chứng là
tiến bộ đạt được gần đây tại Hội nghị bàn tròn về Dịch vụ Tài chính Châu Âu.193 Cần
nhiều nỗ lực hơn nữa. Ủy ban sẽ cố gắng đưa chủ đề này vào Chương trình nghị sự
năm 2017 của G20 và Ban ổn định Tài chính.
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4.3 Điều chỉnh quy định theo đầu tư
Tài chính toàn cầu là một ngành được quản lý chặt chẽ. Các ngân hàng, công ty bảo
hiểm, thị trường chứng khoán, cơ quan nhà quản lý tài sản, quỹ hưu bổng nhà nước
cùng các thể chế tham gia khác được quản lý bởi các tổ chức quốc gia và quốc tế,
từ các ngân hàng trung ương đến các cơ quan quản lý tài chính chuyên ngành. Nếu
nhiều người tham gia thị trường tài chính muốn có sự thay đổi mạnh mẽ trong các hoạt
động của mình và thích nghi với phát triển bền vững, trước tiên luật về tài chính phải
cho phép họ thực hiện những thay đổi này.
Kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng năm 2008, các cơ quan quản lý đã điều chỉnh nhiều
quy định về ngân hàng, bảo hiểm và đầu tư để tăng cường sự ổn định và giảm rủi ro
của đòn bẩy quá mức và sự phức tạp không cần thiết. Các biện pháp cơ bản bao gồm
Đạo luật Dodd-Frank ở Hoa Kỳ, Quy định Solvency II ở EU và các tiêu chuẩn Basel III
toàn cầu về độ an toàn vốn ngân hàng, kiểm tra sức chống chịu của ngân hàng (stress
test) và rủi ro thanh khoản.
Mặc dù tất cả đều có thiện chí, một số khía cạnh của những cuộc cải cách này đang
tạo ra những hậu quả tiêu cực không mong muốn cho phát triển bền vững. Basel III
sẽ ảnh hưởng đến khả năng cho vay của ngân hàng đối với các dự án dài hạn, chẳng
hạn như cơ sở hạ tầng, do những khoản vay này đòi hỏi chi phí cao hơn. Tác động của
quy định bảo hiểm Solvency II đối với các nhà đầu tư tổ chức Châu Âu cũng có ý nghĩa
tương tự: Ước tính các công ty bảo hiểm đầu tư vào nhà máy phát điện gió quy mô lớn
tại Châu Âu phải dự trữ 12 triệu USD vốn cổ phần cho mỗi 100 triệu USD đầu tư trong
khi dự trữ bắt buộc cho khoản đầu tư tương đương tại Canada chỉ là 3 triệu USD.194
Có một số dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý đang cân nhắc các đề xuất thậm
chí gây tổn hại hơn nữa tới tương lai của các Mục tiêu Toàn cầu. Những nhà lãnh đạo
doanh nghiệp nghiêm túc về quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế bền vững có thể
giúp đẩy nhanh quy định tài chính theo hướng đã định, bằng cách chứng minh phương
pháp tiếp cận bền vững phù hợp với các mục tiêu của chính sách pháp luật thời hậu
khủng hoảng như thế nào. Nhiều quy định bền vững hơn sẽ giảm thiểu rủi ro hệ thống.
Chấp thuận đúng loại đầu tư dài hạn, chúng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, hạ
tầng thiết yếu và đồng thời mang lại lợi ích lớn hơn cho nhà đầu tư cá nhân trong môi
trường khó kiếm tìm lợi nhuận. Đặc biệt, các cơ quan áp dụng luật chơi toàn cầu như
Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán
Quốc tế, và Tổ chức Quốc tế của các Uỷ ban Chứng khoán cần phải kiểm tra kỹ lưỡng
tác động của bất kỳ tiêu chuẩn và nhiệm vụ đề xuất nào (hầu hết đều có vòng đời khá
ngắn) để đạt được các Mục tiêu Toàn cầu lâu dài hơn và mục tiêu khí hậu toàn cầu là
giữ nhiệt độ ở dưới ngưỡng nóng lên tổ chức là 2 độ.
“Nhiều quy định bền vững hơn sẽ giảm thiểu rủi ro tài chính hệ thống”.
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Các cơ quan quản lý cần cân nhắc hành động của họ có đang ràng buộc quá mức các
doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ tài chính, trong khi họ đang làm được nhiều hơn
cho các Mục tiêu Toàn cầu. Nhóm G20 và Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB) cần cân nhắc
lồng ghép nguyên tắc bền vững vào các nhiệm vụ của cơ quan quản lý trực thuộc. Các
biện pháp khắc phục cụ thể hơn có thể bao gồm: Giảm rủi ro liên quan đến các Mục tiêu
Toàn cầu – giải pháp cải tiến quy định Basel về xác định tỷ trọng rủi ro, trong đó xem xét
đóng góp tài chính của một ngân hàng đối với các Mục tiêu Toàn cầu; cải thiện các chế
độ hưu trí và bảo hiểm để cho phép các nhà đầu tư có tổ chức đầu tư nhiều hơn vào cơ
sở hạ tầng ở các thị trường mới nổi; hoàn thiện các quy định cho phép phát hành trái
phiếu và đầu tư tài chính dài hạn, bền vững cho các ngành; và cấp chứng chỉ và các tiêu
chuẩn ESG đối với trái phiếu xanh và trái phiếu khí hậu
Một nhiệm vụ thiết yếu nữa là xây dựng hoạt động của Tổ công tác phụ trách công bố
thông tin tài chính liên quan đến khí hậu (TCFD) trực thuộc Ủy ban Ổn định Tài chính
(FSB).195 Dưới sự lãnh đạo của Michael Bloomberg, TCFD đang phát triển các loại thông
tin được chuẩn hóa theo nguyên tắc tự nguyện, công bố về rủi ro tài chính liên quan đến
khí hậu cho để các doanh nghiệp sử dụng khi cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, chủ nợ
và hãng bảo hiểm. Đây là trọng trách của lãnh đạo doanh nghiệp cũng như xã hội dân
sự nhằm đảm bảo rằng việc chấp nhận các khuyến nghị là vì lợi ích chung. TCFD rất
tập trung vào những rủi ro vật chất, trách nhiệm và của quá trình chuyển đổi liên quan
đến biến đổi khí hậu. Chúng tôi tin rằng thách thức tới đây là FSB có thể mở rộng phạm
vi tới các lĩnh vực khác liên quan tới thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu, bắt đầu bằng các
vấn đề môi trường rộng lớn hơn như sử dụng nước và đất, và tiến tới các vấn đề xã hội.
Ở cấp quốc gia, các lãnh đạo doanh nghiệp có thể giúp thúc đẩy các nước xây dựng lộ
trình tài chính bền vững quốc gia. Nghiên cứu của UNEP về Thiết kế Hệ thống Tài chính
Bền vững đã đạt được kết quả tuyệt vời khi hợp tác với chính phủ và các cơ quan quản
lý tại nhiều nước như Indonesia, Trung Quốc và Hoa Kỳ.196 Các lộ trình này chỉ rõ quy
chế của các bên tham gia tài chính - như các công ty bảo hiểm, nhà đầu tư tổ chức và
thị trường vốn - cần phải thay đổi để hỗ trợ phát triển bền vững, không chỉ thúc đẩy đầu
tư cơ sở hạ tầng bền vững mà còn cả hòa nhập tài chính, cấp vốn cho các DNNVV…

Box 10: Những đổi mới về tài chính có thể đẩy nhanh quá trình thực hiện các
Mục tiêu Toàn cầu
Một số ý tưởng này đã xuất hiện trên thị trường lâu hơn những ý tưởng khác nhưng tất
cả đều có thể trực tiếp hỗ trợ các Mục tiêu Toàn cầu vì sự Phát triển Bền vững.
Trái phiếu tác động phát triển (DIB) cho phép các nhà đầu tư tư nhân ứng trước vốn
cho các chương trình phát triển. Các nhà tài trợ quốc tế hoặc chính phủ hoàn trả số
vốn đó cộng với một số lợi ích nếu các chương trình này đạt được kết quả như dự
định.197 Ví dụ ở Swaziland, các nhà tài trợ đang tìm cách sử dụng một DIB để tài trợ
một phương pháp mới điều trị kháng retrovirus (ARV) bệnh HIV và lao – giúp họ chia
sẻ rủi ro với nhà đầu tư tư nhân trong khi cũng đạt được các kỹ năng của khu vực tư
nhân trong quản lý phối hợp và hoạt động phức tạp.198
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Trái phiếu xanh là trái phiếu thông thường do các doanh nghiệp, thành phố, ngân hàng
thương mại, ngân hàng phát triển hoặc Chính phủ phát hành và tiền bán trái phiếu
được phân bổ cho các dự án có lợi cho khí hậu hoặc môi trường. Trái phiếu xanh đầu
tiên do Ngân hàng Đầu tư Châu Âu phát hành năm 2007.199 Đến năm 2015, giá trị trái
phiếu xanh được phát hành lên tới 42 tỷ USD200 và có thể đạt 100 tỷ USD vào cuối năm
2016.201 Thiếu một thuật ngữ nhất quán về trái phiếu “xanh” vẫn gây ra một số quan
ngại trong khi áp lực về tiêu chuẩn hóa và xác minh độc lập ngày càng tăng. Bộ tiêu
chuẩn và tập quán thị trường chung xuất hiện càng sớm thì trái phiếu xanh sẽ có tính
thanh khoản càng cao và được định giá tốt hơn. Điều này có ý nghĩa rất lớn nếu quy
mô phát hành trái phiếu xanh được tăng lên. Hiện nay, trái phiếu xanh chiếm chưa tới
0,5% tổng thị trường trái phiếu.202
Các nền tảng gọi vốn từ cộng đồng (crowdfunding) sử dụng khả năng của internet để
giảm thiểu chi phí giao dịch như là một cách để thu hút nhiều người đầu tư một khoản
tiền nhỏ (chủ yếu thông qua hình thức ghi nợ, tuy nhiên hình thức vốn cổ phần ngày
càng được chọn nhiều hơn).203 Ví dụ, trang web Kiva đã kết nối 1.6 triệu người cho vay
với 2,2 triệu người đi vay kể từ khi đi vào hoạt động năm 2005 với tổng số tiền cho vay
qua trang web là 949 triệu USD.204
Cơ chế bảo hiểm mới đang tạo ra những cách thức mạnh mẽ mới giúp người dân và
các quốc gia nghèo nhất thế giới củng cố khả năng phục hồi. Đây là những đối tượng
ít có khả năng được tiếp cận với bảo hiểm nhất, với khoảng 70% tổn thất kinh tế đến
từ những rủi ro không được bảo hiểm.205 Chẳng hạn như tại khu vực Caribê nơi mà lũ
lụt và bão nhiệt đới đã gây ra thiệt hại hơn 5 tỷ USD trong 30 năm qua, các sản phẩm
bảo hiểm dựa theo chỉ số thời tiết mới đang cung cấp dịch vụ cho người có thu nhập
thấp và các tổ chức cho vay dễ gặp thiệt hại do khí hậu gây ra với mục địch giúp họ
quản lý rủi ro trước các hiện tượng kiện thời tiết khắc nghiệt, nghiêm trọng thường
xuyên xảy ra.206
Khối chuỗi (blockchain), tức các hệ thống sổ sách phân bổ qua lại, đang tạo ra những
phương pháp lưu giữ hồ sơ an toàn tại các địa điểm khác nhau. Tất cả người dùng
“giữ” sổ cái bằng cách phân bổ và thay đổi hoàn toàn vai trò của các bên thứ ba “được
tin cậy”.207 Hiện công nghệ đã và đang được sử dụng trong các ứng dụng đa dạng như
đăng ký quyền sử dụng đất, hồ sơ nhận dạng cá nhân và tạm giữ các tài sản tự nhiên
như thủy sản và lâm sản.
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5. GIA HẠN KHẾ ƯỚC XÃ HỘI
Tóm tắt nội dung
• Đạt được các Mục tiêu Toàn cầu trong đó thỏa mãn những nhu cầu cơ bản và bảo vệ
quyền con người (mục tiêu xã hội) vừa là một yêu cầu kinh doanh vừa là một yêu cầu
đạo đức.
• Thất bại trong các mục tiêu xã hội gây ra tổn thất kinh tế lớn lao - sự bất bình đẳng ngày
càng gia tăng đã lấy đi trên 10 điểm phần trăm tăng trưởng của một số nền kinh tế. Nữ
giới vẫn được chi trả ít hơn nam giới 25% cho công việc tương đương.
• Cần tạo ra hơn 600 triệu việc làm mới trong 15 năm tới để bắt kịp đà tăng trưởng của
lực lượng lao động toàn cầu. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đã ở mức 13% trong khi
rủi ro mất việc làm do tự động hóa khá lớn. Thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu có thể giúp
tạo ra 380 triệu việc làm.
• Hiện nay, 20-40 triệu lao động đang bị mắc kẹt trong các hình thức nô lệ hiện đại. Hơn
150 triệu trẻ em đang làm việc tại các trang trại, hầm mỏ, nhà xưởng và bãi rác, mặt tối
của kinh tế thế giới.
• Niềm tin vào doanh nghiệp tiếp tục giảm sút. Doanh nghiệp có thể tôn trọng các điều
khoản của khế ước xã hội để lấy lại niềm tin của xã hội bằng cách:
• Tuân thủ các tiêu chuẩn cao về hành vi;
• Hỗ trợ các liên minh ngành nâng cao tiêu chuẩn trên sân chơi cạnh tranh cho tất cả
mọi đối tượng tham gia;
• Đóng thuế minh bạch như các đối tượng nộp thuế khác;
• Sử dụng ảnh hưởng của mình để vận động chính sách phù hợp với các Mục tiêu Toàn
cầu;
• Phát triển việc làm tốt với mức lương xứng đáng trong toàn bộ chuỗi cung ứng của
doanh nghiệp trên nguyên tắc tuyệt đối tôn trọng các Nguyên tắc Hướng dẫn về Quyền
con người của LHQ.
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Hơn một nửa các Mục tiêu Toàn cầu nhằm thỏa mãn các nhu cầu cơ bản, và bao gồm,
cả việc trao quyền, bảo vệ những người hiện đang bị thiệt thòi trong xã hội. Cùng với
Mục tiêu 16 - Hòa bình, công lý và thể chế vững mạnh - những mục tiêu toàn cầu về xã
hội này cũng là các yêu cầu về đạo đức đối với vô số cá nhân trong cộng đồng doanh
nghiệp.
Thực hiện thành công những Mục tiêu Toàn cầu này cho xã hội loài người cũng là một
yêu cầu kinh doanh. Như đã đề cập ở Phần 2, nếu không cải thiện được thu nhập,
chăm sóc y tế, quyền lợi và giáo dục của đa phần lao động nam và lao động nữ trên thế
giới, cũng như không đạt được tiến bộ trong bảo vệ xã hội thì những cơ hội kinh doanh
đến từ phát triển bền vững sẽ không trở thành hiện thực. Ví dụ, bất bình đẳng về thu
nhập tại các nền kinh tế đang phát triển và đã phát triển sẽ kìm hãm tăng trưởng kinh
doanh. Phân tích tác động của bất bình đẳng thu nhập năm 2014 của OECD cho thấy
bất bình đẳng ngày càng gia tăng đã lấy đi hơn 10 điểm phần trăm tăng trưởng kinh
tế ở cả Mexico và New Zealand trong hai thập kỉ trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu.208
Thực hiện thành công những mục tiêu này là một yêu cầu kinh doanh vì một lý do cấp
thiết hơn nữa. Cuộc khủng hoảng tài chính và những diễn biến sau đó đã gây ra một
cuộc khủng hoảng niềm tin kinh doanh sâu sắc và kèm theo đó là nguy cơ gia tăng bất
ổn xã hội và chính trị. Niềm tin vào các tập đoàn lớn, đặc biệt là các tổ chức tài chính,
đã bị xói mòn trong lòng nhiều thành viên xã hội dân sự (như các tổ chức phi chính
phủ và công dân) và các Chính phủ. Các doanh nghiệp cùng ngành tích cực hợp tác
trong mọi hoạt động nhằm theo đuổi các Mục tiêu Toàn cầu về xã hội có thể lấy lại lòng
tin của các bên liên quan này thông qua khế ước xã hội, bởi vì tất cả sẽ được kéo về
cùng một hướng: Một thế giới bền vững và toàn diện hơn, một thế giới cũng tốt hơn
cho doanh nghiệp.

“Niềm tin vào doanh nghiệp lớn đã xói mòn. Các Mục tiêu Toàn cầu có thể
giúp họ lấy lại niềm tin đã mất.”
Phần này xem xét các phương pháp doanh nghiệp có thể giành được niềm tin đó,
trước tiên là qua ảnh hưởng trực tiếp của họ tới việc tạo ra việc làm tử tế và hỗ trợ
giáo dục đào tạo, từ đó giải quyết tương lai khó khăn của thị trường lao động toàn
cầu. Thứ hai là thông qua xây dựng một khế ước xã hội dựa trên đối thoại xã hội với
xã hội dân sự và Chính phủ.
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5.1 Tương lai việc làm không chắc chắn
Xã hội đã có tiến bộ trong những năm gần đây. Từ năm 1988 đến năm 2008, 1/3 dân
số nghèo nhất thế giới có thu nhập tăng 40-70%, trong đó những người có thu nhập
trung bình của nhóm này có mức tăng 80%.209 Tỷ lệ người sống trong cơ cực giảm hơn
một từ giữa thập kỷ 1990 tới năm 2015 và số trẻ em tử vong trước 5 tuổi cũng giảm
hơn một nửa.210 Tuy nhiên, hơn 750 triệu người vẫn sống trong nghèo đói vào năm
2013, năm gần nhất có sẵn số liệu thống kê.211 Trong khi đó, nữ giới vẫn thiệt thòi hơn
nam giới kể cả tiền lương, thâm niên công tác hay tiếp cận việc làm tốt.
Một số thành quả lại rất mong manh: Nhiều người đã thoát nghèo trong 15 năm trở lại
đây có thể rơi xuống ngưỡng nghèo nếu tăng trưởng chậm lại. Hơn nữa, công nghiệp
tự động hóa đang được thúc đẩy bởi “cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” – sự
kết hợp của công nghệ đang ngày càng lan tỏa vào các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và
sinh học - có thể có ảnh hưởng rất lớn đến số lượng và vị trí việc làm trên toàn thế
giới, đồng thời đặt ra những câu hỏi lớn về cách thức bảo toàn thu nhập cho người
thất nghiệp.

“Nếu tăng trưởng chậm lại, nhiều người sẽ tái nghèo.”
Đến năm 2030, dân số thế giới sẽ có thêm 7% người trong độ tuổi 15-24, hơn 80%
trong số đó ở Châu Phi và Châu Á.212 Nói chung, cần phải tạo ra 600 triệu việc làm mới
trong 15 năm tới để bắt kịp đà tăng trưởng của lực lượng lao động toàn cầu.213 Tỷ lệ
thất nghiệp toàn cầu hiện đang ở mức 5,8%, tương đương 200 triệu người - vẫn cao
hơn mức 5,5% của năm 2007 trước khủng hoảng.214 (Hình 14) Và người trẻ càng dễ bị
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HÌNH 14:

Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu và tổng số người thất nghiệp,
năm 2005-15
Tổng số người thất nghiệp
(Cột trái)

Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu
(Cột phải)

220

6.4
6.2

6.2

6.0
5.8

180

197.7
187.5

195.1

5.5
180.0
168.8

193.8

196.2

198.6

196.4

197.1

2014

2015

5.6

177.0

160

5.2
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nguồn: Tính toán của ILO dựa theo Mô hình Kinh tế lượng của Ban Nghiên cứu ILO, tháng 11/2015

mất việc hoặc thiếu việc: Năm 2014, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trên toàn thế giới
ở mức 13%.215 Nếu phát triển chừa lại nhóm thanh niên, họ có thể dễ dàng trở thành
những người sống phụ thuộc, dễ bất mãn và bất ổn.
Tự động hóa nhiều hơn có thể khiến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Khi trí thông minh nhân
tạo, phần mềm và robot đảm nhận nhiều công việc của con người hơn, đơn giản là còn
ít việc để làm hơn. Sau đó, có thể phải cần đến những lựa chọn cấp tiến hơn để đảm
bảo rằng nhu cầu cơ bản của người dân được duy trì. Những nhu cầu đó bao gồm ý
tưởng về thu nhập cơ bản chung, một hình thức an sinh xã hội mà mọi công dân hoặc
người dân của một quốc gia thường xuyên nhận được một khoản tiền vô điều kiện, có
thể từ Chính phủ hay từ một nguồn nào khác. Đây là chủ đề của một nghiên cứu lớn
được tài trợ bởi Công ty Y Combinator, một công ty gia tốc hạt ở Thung lũng Silicon.216
Với những thách thức hệ thống tại nhiều thị trường lao động, nhiều nước cân nhắc
biện pháp tài khóa cấp tiến hơn như không đánh thuế thu nhập (nhất là thu nhập dưới
mức trung bình) mà thay vào đó đánh thuế tài nguyên, ô nhiễm các-bon và đất đai.
Ngoài thu nhập, các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, chăm sóc trẻ
em và chăm sóc người cao tuổi thiết lập nền tảng xã hội bền vững.
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Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu (%)

6.0

6.0

200

5.2 Mang lại công việc tốt và nhiều việc làm
Các doanh nghiệp theo đuổi các Mục tiêu Toàn cầu phản ứng như thế nào với khả
năng xuất hiện làn sóng tự động hóa mới với những hậu quả khốc liệt hơn lên việc làm
so với những cuộc cách mạng công nghệ trước đây? Ủy ban sẽ khuyến khích lãnh đạo
doanh nghiệp hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự và các Chính phủ về phát triển
các cơ hội thị trường với tiềm năng lớn nhất để tạo ra thêm nhiều công việc tử tế và
việc làm có thu nhập cao.
Doanh nghiệp tư nhân đã và đang tạo ra đại đa số việc làm trên thế giới: Ở các nước
đang phát triển, 90% lao động làm việc trong khu vực tư nhân.217 Trước khủng hoảng,
tỷ lệ trung bình ở các nước OECD là khoảng 85%, và có thể đã tăng lên sau khi Chính
phủ các nước tung ra các chương trình thắt lưng buộc bụng đối với khu vực công.218
Với tình hình việc làm hiện nay, tạo ra khoảng 380 triệu việc làm trong khu vực doanh
nghiệp trong quá trình thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu (xem Phần 2) càng trở nên
quan trọng hơn bao giờ hết. Con số này có thể chiếm hơn 10% lực lượng lao động
toàn cầu vào năm 2030. Điều quan trọng không kém là đảm bảo rằng tất cả việc làm
trong lĩnh vực kinh doanh đều là việc làm tốt và không ai bị bỏ lại phía sau.

“Các Mục tiêu Toàn cầu có thể tạo ra 380 triệu việc làm mới trong khu vực
doanh nghiệp.”
Ít nhất, lãnh đạo doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ đảm bảo rằng các công việc trong
chuỗi cung ứng an toàn, và sẵn sàng chứng minh nỗ lực liên tục nhằm xử lý các điều
kiện làm việc không bảo đảm, lao động trẻ em và nô lệ hiện đại. Hiện nay, thương
tích và bệnh tật liên quan đến lao động lấy đi sinh mạng của hơn 2,3 triệu người mỗi
năm.219 Khoảng 21 triệu người làm việc dưới hình thức lao động cưỡng bức (có những
dự báo lên tới 40 triệu người).220 Và 168 triệu trẻ em tham gia lao động, một nửa trong
số đó là lao động nguy hiểm.221 Họ bị trói buộc vô hình vào công đoạn đầu tiên của hầu
hết các chuỗi giá trị toàn cầu - từ khai thác mỏ tới nhà máy may mặc, tới thực phẩm;
từ nông nghiệp tới quản lý rác thải.
Các doanh nghiệp trên thế giới cũng được kỳ vọng đưa quyền con người hợp nhất vào
hoạt động của mình. Dù nhiều doanh nghiệp thực hiện yêu cầu giảm các tác động môi
trường tiêu cực nhưng họ vẫn chưa đạt được nhiều tiến bộ về tác động xã hội. Các
Nguyên tắc Chỉ đạo về Kinh doanh và Nhân quyền của LHQ222 muốn đưa vấn đề này
đến trung tâm của hoạt động kinh doanh, bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp xác định
phương pháp giảm thiểu rủi ro nhân quyền trong toàn chuỗi cung ứng - một cách tiếp
cận thúc đẩy phát triển bền vững và giảm thiểu tác hại. Các nguyên tắc này cũng đưa
ra trách nhiệm chính thức của cả nhà nước và doanh nghiệp trong bảo vệ quyền con
người và công việc tốt, cũng như đưa ra những thủ tục khiếu nại hiệu quả và các giải
pháp đối với hành vi lạm dụng nhân quyền.
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Để giúp các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm này, Chương trình Better Work - một
chương trình hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Tài chính Quốc tế giúp các doanh nghiệp cải thiện các tiêu chuẩn lao động ở cấp nhà máy thông qua đào
tạo và nâng cao năng lực, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh trong chuỗi cung ứng
toàn cầu thông qua tăng năng suất và chất lượng.223
Đã có những bước tiến mạnh mẽ. Các hiệp định khung toàn cầu giữa các công ty đa
quốc gia và liên đoàn công đoàn toàn cầu đã tăng 80% kể từ năm 2000, trong đó các
doanh nghiệp chấp thuận tôn trọng quyền của người lao động và thúc đẩy việc làm tử
tế tại các công ty con trên thế giới và trong toàn chuỗi cung cấp toàn cầu.224 Nhiều diễn
đàn doanh nghiệp-NGO mới và hiệu quả ra đã đời, hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ quyền
con người trong hoạt động của mình, trong đó có Sáng kiến ACT trong lĩnh vực thời
trang (xem Box 11: Hành động, Hợp tác, Thay đổi), Sáng kiến Thương mại Đạo đức
trong lĩnh vực lương thực và nông nghiệp, Hiệp định Bangladesh, và Chương trình
Phục hồi Chè Malawi vào năm 2020.225

Box 11: Hành động, Hợp tác, Thay đổi
Sáng kiến Hành động, Hợp tác, Thay đổi (ACT) mới thiết lập của ngành dệt may được
mô tả là “sáng kiến giữa những thương hiệu quốc tế với các nhà bán lẻ, nhà sản xuất
và tổ chức công đoàn hướng tới giải quyết vấn đề lương đủ sống trong ngành dệt may.
Sáng kiến này hướng tới cải thiện mức lương trong ngành dệt may thông qua thiết
lập một thỏa ước tập thể ngành tại những nước sản xuất dệt may chủ chốt. Sáng kiến
được xây dựng dựa trên những tiêu chuẩn sản xuất quốc tế và thông lệ mua hàng có
trách nhiệm”.226 Một trong những vai trò của ACT là kiểm tra hoạt động mua hàng của
các thương hiệu và nhà bán lẻ, kiểm tra xem chúng ảnh hưởng đến mức lương như
thế nào. Thông qua công việc này, các doanh nghiệp hiểu được ảnh hưởng của mình
tới nhà cung ứng, cũng như giải quyết các trường hợp hành động cụ thể hoặc mô hình
kinh doanh nói chung của mình cản trở quá trình tiến tới mức lương đủ sống. ACT là
một ví dụ điển hình về thỏa ước tập thể ngành.

Thông qua những cách tiếp cận đó, người lao động và cộng đồng ngày càng nhận
thức rõ hơn về quyền của họ. Trả mức lương đủ sống đảm bảo rằng các gia đình có
thể sống tốt bằng đồng lương, đưa con tới trường, đối phó được với bệnh tật và có
khoản dự phòng cho tương lai. Doanh nghiệp có thể tham gia với cộng đồng với tư
cách đối tác bảo vệ và duy trì sinh kế cho người lao động, đảm bảo rằng phụ nữ và trẻ
em gái không bị quấy rối tình dục và phân biệt đối xử.
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Doanh nghiệp có thể có ảnh hưởng đặc biệt tới bình đẳng giới bằng cách sắp xếp
ưu tiên trong lực lượng lao động . Vẫn còn một chặng đường rất dài để đạt được một
thỏa thuận công bằng cho nữ giới - đặc biệt là ở các nước đang phát triển, nơi mà
phân biệt giới tính có tính hệ thống là một vấn đề trọng tâm trong nghèo đói và phát
triển. Với tốc độ hiện tại, phải mất 70 năm để xóa khoảng cách thu nhập giữa các
giới trong cùng một doanh nghiệp và chuỗi cung ứng227, hiện lao động nữ trên thế
giới được trả thấp hơn gần 25% so với lao động nam cho cùng một công việc.228 Tại
tất cả các nền kinh tế lớn, phụ nữ giữ ít chức vụ lãnh đạo cấp cao hơn nam giới.229
Họ cũng dễ bị đẩy sang làm việc ở các khu vực phi chính thức, lương thấp hoặc bị
coi thường - 49% lao động nữ đang làm những việc được coi là dễ bị tổn thương.230
Và phụ nữ cũng gánh một tỷ lệ không cân xứng trong làm việc nội trợ không được
trả lương và chịu ảnh hưởng lớn tới tương lai nghề nghiệp. 25% phụ nữ tại Liên minh
Châu Âu cho biết trách nhiệm chăm sóc gia đình là lý do họ ra khỏi lực lượng lao
động trong khi tỷ lệ này với nam giới chỉ là 3%.231

“Với tốc độ hiện tại, phải mất 70 năm để xóa khoảng cách thu nhập giữa các giới”
Chính phủ các nước cũng sẽ cần phải làm nhiều hơn trong thời kỳ bất ổn và bất an đối
với nhiều người lao động nhằm giúp người dân học lại nghề và đối phó với thời kỳ thất
nghiệp. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bền vững có thể hỗ trợ kinh phí cho chính phủ
thực hiện và tham gia vào quá trình này. Có một cách là hỗ trợ cho các chính sách thị
trường lao động hiện hành như kế hoạch đào tạo, trợ cấp việc làm và các chương trình
việc làm công. Số tiền mà Chính phủ các nước dành cho các chương trình này không
giống nhau. Bỉ, Phần Lan, Hà Lan và Thụy Điển đều chi từ 1% GDP trở lên.232 Đối với
Đan Mạch, con số này lên tới 2,3%. Tuy nhiên, con số trung bình của các nước OECD
là 0,6%. Mỹ chỉ chi 0,1% GDP.
Cách khác mà doanh nghiệp có thể trực tiếp bảo vệ lực lượng lao động của mình, đặc
biệt là những người lao động có nguy cơ bị dư thừa, là thông qua các chương trình
đào tạo và nâng cao kỹ năng lao động. Mặc dù chưa biết chắc tính chất công việc của
nền kinh tế những năm 2030 nhưng những người lao động có tay nghề thấp có nguy
cơ bị dư thừa trong dài hạn trong nền kinh tế ngày càng được tự động hóa.

5.3 Đào tạo và nâng cao kỹ năng
Giáo dục và đào tạo giúp cá nhân tham gia và thành công trong thị trường lao động
trên thế giới. Hơn nữa, nghiên cứu của Ủy ban cho thấy sự tiến bộ ở Mục tiêu Toàn
cầu 4 - Giáo dục chất lượng - liên quan đến cải thiện nhiều mục tiêu hơn bất kỳ mục
tiêu nào khác (xem Phần 2.3). Tuy nhiên, 263 triệu trẻ em và thanh thiếu niên trên thế
giới đã không được tới trường.233 Hàng triệu người khác đang được tới trường nhưng
không học tập. Số liệu của LHQ nêu rõ ít nhất 250 triệu trẻ em không biết đọc hoặc
đếm sau bốn năm tới trường.234 Tại 32 quốc gia, trong đó có nhiều quốc gia có tỷ lệ
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sinh cao nhất, chưa tới 80% dân số trong độ tuổi 15-24 tuổi biết đọc.235 Ở 63 quốc gia
đang phát triển, trẻ em gái bị đối xử thiếu công bằng: Họ dễ bị buộc phải thôi học tiểu
học hay trung học cơ sở hơn so với trẻ em trai.236 Đây cũng không phải là “đặc sản”
của những nước có thu nhập thấp. Ví dụ, tại Mỹ, 38% học sinh 17-18 tuổi được đánh
giá là có trình độ toán học “dưới mức cơ bản”.237

Photo credit: Flickr/iloasiapacific

Người dân trông chờ giáo dục từ Chính phủ đầu tiên. Tuy nhiên, lãnh đạo doanh
nghiệp có thể đóng vai trò then chốt trong củng cố các hệ thống giáo dục thông qua hỗ
trợ thay đổi chính sách hướng tới giải quyết những yếu kém cốt lõi mang tính hệ thống.
Họ cũng có thể đóng góp trực tiếp hơn bằng cách đào tạo kỹ năng và đào tạo tay nghề
cho nhân viên. Điều này có nghĩa là nâng cao trình độ kỹ thuật cụ thể cũng như các kỹ
năng khác như giải quyết vấn đề và giao tiếp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, và kiến
tạo cơ hội cho những nhóm người thiệt thòi hoặc bị phân biệt.238 Ủy ban Giáo dục mới
(tên đây đủ là Ủy ban Quốc tế Đầu tư Cơ hội Giáo dục Toàn cầu) thành lập vào tháng
9/2015 sẽ tìm hiểu xem tài trợ giáo dục tốt hơn có thể mang lại tăng trưởng kinh tế cao
hơn, kết quả y tế tốt hơn và an ninh toàn cầu được cải thiện hơn cho các Mục tiêu Toàn
cầu như thế nào trong 15 năm tới.239
Hợp tác công-tư cũng mang lại những triển vọng đáng chú ý. Giáo dục dạy nghề mang
lại hiệu quả tốt ở các nước như Đức, Singapore và Thụy Điển một phần bởi doanh
nghiệp và đại diện của người lao động tham gia chặt chẽ vào thiết kế chương trình
giảng dạy và tham gia đào tạo; một phần bởi vì hệ thống giáo dục được thiết lập để
giúp học sinh vượt qua khoảng cách giữa học vấn/ và nghề nghiệp. (Xem Box 12: Học
để dạy tốt hơn.)

Ủy ban Phát triển và Bền vững

93

Box 12: Học để dạy tốt hơn
Tổ chức quốc tế Generation đã phát triển những cách thức mới để xây dựng kỹ năng và
tinh thần sẵn sàng làm việc cho những người thất nghiệp và thiếu việc trong độ tuổi từ
18 tới 29.240 Tổ chức này xác định y tế, công nghệ, bán lẻ và thủ công là những ngành có
nhu cầu cao về lao động có trình độ thấp, họ kết nối sinh viên với các “trại huấn luyện”
chuyên sâu rèn luyện các kỹ năng kỹ thuật và hành vi phù hợp với những ngành này, tại
đó sinh viên được phản hồi và chỉ dẫn thường xuyên.241 Generation có tỷ lệ tìm được
việc làm là 91% và sinh viên tốt nghiệp có thể kỳ vọng tăng thu nhập gấp 2-6 lần ngay lập
tức. Điều cốt yếu cho tỷ lệ thành công cao này là Tổ chức tham gia trực tiếp với các nhà
tuyển dụng ngay từ đầu, đảm bảo cam kết cung cấp việc làm cho sinh viên tốt nghiệp
sau khi hoàn thành chương trình.
Mới chỉ thành lập cách đây hai năm, Generation - do tổ chức phi lợi nhuận McKinsey
Social Initiative điều hành - đã là một trong những tổ chức đào tạo thanh niên lớn nhất
thế giới với các chương trình đào tạo 15 chuyên ngành tại 5 quốc gia. Đến cuối năm
2016, Tổ chức sẽ đào tạo hơn 10.000 thanh niên, cả nam và nữ, và giúp họ gia tăng
đáng kể cơ hội đảm bảo cuộc sống bền vững.242
Trên 400 nhà tuyển dụng lao động tham gia cũng là một con số rất ấn tượng: 83% nhà
tuyển dụng cho biết những người tốt nghiệp từ Generation thể hiện tốt hơn các đồng
nghiệp và 98% nói rằng họ sẽ tiếp tục tuyển dụng lao động từ chương trình này.243
Generation cho biết kết quả này đạt được với chi phí hoạt động thấp hơn các chương
trình tương tự tới 20-50%. Tổ chức hiện đang hoạt động dựa vào kinh phí của các nhà
tài trợ như McKinsey & Company và Walmart. Tuy vậy, chương trình dự kiến sẽ tự chủ
về tài chính vào năm 2018 nhờ vào các khoản phí thu từ các nhà tuyển dụng, sinh viên
và Chính phủ các nước được thuyết phục bởi mục tiêu của chương trình. Đến năm
2020, Generation sẽ có 1 triệu thanh niên tham gia và hoàn thiện mô hình để có thể đạt
tới hàng chục triệu người tham gia.

5.4 Thiết lập khế ước xã hội mới
Niềm tin kinh doanh đang ở mức thấp. Đặc biệt, người dân ở các nền kinh tế phát triển
bị quá trình toàn cầu hóa “bỏ lại phía sau” đã mất niềm tin (xem Hình 15). Bất an về
kinh tế và mất vị thế, chức vụ và bản sắc đã trở thành vấn để lớn ở những nơi này. Các
cử tri đang vừa tức giận vừa sợ hãi. Các nhà đầu tư rút hơn 200 tỷ USD khỏi các quỹ
đầu tư cổ phần vào năm 2016 do lo ngại ngày càng tăng về biến động chính trị ở các
nền kinh tế phát triển và giá trị doanh nghiệp tăng vọt.244 Các tổ chức phi chính phủ
trên thế giới đang tìm hiểu một số lĩnh vực nhằm lý giải sự không nhất quán giữa việc
gia tăng lợi nhuận và chi phí quản trị, với thu nhập và hoàn cảnh khốn khổ của những
người lao động làm việc tại các mắt xích đầu tiên của các chuỗi giá trị toàn cầu phục vụ
doanh nghiệp. Và Chính phủ và người dân ở các quốc gia đang phải vật lộn cải thiện
tăng trưởng thấp cũng không chấp nhận mánh khóe lách thuế của doanh nghiệp trong
khi cắt giảm chi tiêu công đang làm yếu kết cấu xã hội.
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HÌNH 15:

Người hưởng lợi từ quá trình toàn cầu hóa
1% thế giới và tâng lớp trung lưu châu Á
Tăng thu nhập thực tế theo tỷ lệ %, 1988 đến 2008
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Nguồn: Branko Milanovic
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Doanh nghiệp lồng ghép các Mục tiêu Toàn cầu vào chiến lược kinh doanh của mình
có thể khôi phục lòng tin của công chúng bằng cách theo đuổi chiến lược đó với sự
liêm chính. Việc này sẽ tự động gắn kết lợi ích của doanh nghiệp với xã hội dân sự
và Chính phủ lại gần hơn rất nhiều so với hiện nay. Trong 30 năm gần đây, khu vực
công và tư đã ngày càng xa cách, trong đó khu vực tư nhân bị bỏ rơi bởi Đồng thuận
Washington (Washington Consensus) cho đến khi khủng hoảng tài chính khiến Đồng
thuận này bị hoài nghi.
Hiện nay, với động lực ngày càng cao, khu vực công, xã hội dân sự và, khu vực tư
nhân đang khẩn trương theo đuổi các Mục tiêu Toàn cầu vì sự Phát triển Bền vững.
Họ cần phải cùng nhau đạt được các mục tiêu này. Sẽ có những trọng tâm khác nhau
và những thỏa hiệp khó khăn khi đàm phán, nhưng về nguyên tắc tất cả các bên đều
phải nhìn chung một hướng. Niềm tin sẽ tăng khi họ học cách làm việc cùng nhau. Cả
ba bên đều có thể làm mới một khế ước xã hội với những hành động dưới đây.

5.5 Hành động dành cho doanh nghiệp
Doanh nghiệp có thể thể hiện cam kết thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu bằng cách tôn
trọng các tiêu chuẩn hành vi cơ bản được ghi nêu trong các Nguyên tắc của Hiệp ước
Toàn cầu LHQ và các Nguyên tắc Chỉ đạo về Kinh doanh và Nhân quyền của LHQ.
Luôn tuân thủ những nguyên tắc này trong hoạt động mang lại cho doanh nghiệp nền
tảng dẫn dắt phát triển bền vững thực thụ và thành công.

Box 13: Mars phát triển cộng đồng và kinh doanh bằng cách tuân thủ năm
nguyên tắc
Mars Incorporated đã trao quyền cho những người ở đầu nguồn chuỗi giá trị bằng
cách tuân thủ năm nguyên tắc đóng vài trò nền tảng của văn hoá doanh nghiệp là
Chất lượng, Trách nhiệm, Tương hỗ, Hiệu quả và Tự do.245 Những nguyên tắc này
đóng vai trò một khung phát triển các cộng đồng mục tiêu trong nền kinh tế có thu
nhập thấp, trong khi vẫn mang lại được lợi nhuận. Mars theo dõi một bộ tiêu chuẩn
phát triển cộng đồng của riêng mình, bao gồm tiêu chuẩn vốn con người như năng lực
và hài lòng của người lao động; tiêu chuẩn vốn xã hội như niềm tin, gắn kết xã hội và
năng lực cộng đồng cho hành động tập thể; và tiêu chuẩn vốn tài chính chung như lợi
ích kinh tế chung. Thời gian qua, diễn biến của những tiêu chuẩn này có liên hệ nhất
quán với hoạt động kinh doanh.246 Sử dụng những tiêu chuẩn phát triển này, Chương
trình Maua của Mars tại Kenya đã phát triển từ bảy doanh nhân vi mô ban đầu tới hơn
500 doanh nhân vi mô, những người tạo ra hơn 7 triệu USD doanh thu bán lẻ, tương
đương với hơn 20% doanh thu hàng năm của Wrigley Kenya.247
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Unilever thúc đẩy sức khỏe và hạnh phúc trên quy mô lớn
Là một phần của Kế hoạch Phát triển Bền vững của Unilever (USLP), Unilever đã tự
đề mục tiêu giúp hơn 1 tỷ người cùng hành động để cải thiện sức khoẻ và hạnh phúc
thông qua các chương trình về rửa tay đúng cách, nước uống an toàn, sức khoẻ răng
miệng và tự tin bản thân. Một chương trình được thực hiện bởi Lifebuoy, thương hiệu
xà bông kháng khuẩn số một thế giới được bán ở gần 60 quốc gia, có mục tiêu thay
đổi hành vi rửa tay của 1 tỷ người tại khắp Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh vào
năm 2020.248 Đây là chương trình vận động vệ sinh lớn nhất thế giới. Từ năm 2010,
khoảng 337 triệu trẻ em, cha mẹ và những người mới làm mẹ đã được tiếp cận những
ý tưởng vận động mọi người rửa tay.249 Lifebuoy đã xây dựng một phương pháp tiếp
cận đặc biệt dành cho các trường tiểu học giúp hành vi rửa tay trở nên thú vị và hấp
dẫn, nhờ vậy hàng triệu trẻ em ở nông thôn và khu vực nghèo khổ được hưởng lợi
ích của vệ sinh tốt hơn. Lifebuoy là một trong những Thương hiệu phát triển bền vững
của Unilever. Những thương hiệu này đóng góp gần một nửa tăng trưởng của Unilever
vào năm 2015 khi họ tăng trưởng nhanh hơn 30% so với các thương hiệu khác của
Unilever. Để biết thêm chi tiết, xin Xem thêm tại report.businesscommision.org.

Thứ hai, doanh nghiệp cần minh bạch trong việc đóng thuế và công bố thông tin thuế.
Như đã trình bày ở Phần 4, doanh thu thuế là một nguồn tài chính vô cùng quan trọng
cho phát triển bền vững, và thuế là một trong những thứ các nước đang phát triển đặc
biệt cần gia tăng mạnh. Nói rộng ra, chúng ta thừa nhận thuế là phần thưởng trong khế
ước xã hội giữa nhà nước và nhân dân.

“Những doanh nghiệp không đóng thuế.sẽ phải đón nhận sự ghẻ lạnh của
cộng đồng.”
Dự đoán, những doanh nghiệp trốn thuế sẽ đối mặt với những hậu quả ngày càng tiêu
cực trong đầu tư và thị trường tiêu dùng. Cuối năm 2016, MSCI, hãng cung cấp các
chỉ số đầu tư bền vững được sử dụng rộng rãi nhất thế giới hiện nay, cho biết hãng sẽ
đánh tụt đáng kể xếp hạng ESG của các doanh nghiệp sử dụng chính sách tránh né
thuế tích cực kể từ đầu năm 2017.250 Lý do cho sự thay đổi này là do những doanh
nghiệp không đóng thuế đã bị cộng đồng ghẻ lạnh.
Những năm gần đây đã chứng kiến OECD, G7 và G20 đẩy mạnh các biện pháp thu
thuế hiệu quả hơn, như báo cáo thuế được chuẩn hóa theo quốc gia của các công ty
quốc tế và tăng cường minh bạch sở hữu lợi nhuận. Ủy ban hoan nghênh những động
thái này và mong muốn thấy được tranh luận về một hệ thống thuế toàn cầu minh bạch
hơn, công bằng hơn sẽ tiếp tục được bàn sâu hơn và xa hơn.
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Thứ ba, doanh nghiệp có thể gây ảnh hưởng lên chính sách một cách có trách nhiệm,
minh bạch và đáng tin. Quy mô và tầm vóc của doanh nghiệp toàn cầu trao cho họ loại
sức mạnh và ảnh hưởng tới các chính phủ mà không phải lúc nào cũng được sử dụng
một cách có trách nhiệm. Sự xói mòn lòng tin vào doanh nghiệp chủ yếu bắt nguồn
từ những trường hợp họ đã sử dụng quyền lực của mình để tiếp cận các nhà hoạch
định chính sách, nhằm vận động hành lang vì lợi ích hẹp của mình thay vì điều chỉnh
chương trình nghị sự vì lợi ích chung. Theo khái niệm, các doanh nghiệp đang theo
đuổi các Mục tiêu Toàn cầu như một chiến lược kinh doanh sẽ:
• Hoàn toàn minh bạch về tất cả các hoạt động cộng đồng của mình, bao gồm những
chính sách hoặc quyết định mà họ đang tranh luận cho ai và với ai;
• Tránh vận động hành lang các chính sách đi ngược lại nỗ lực thực hiện các Mục tiêu
Toàn cầu;
• Tránh các cuộc hẹn “lại quả” (revolving door) với các quan chức chính phủ; tránh các
khoản đóng góp chính trị phục vụ các mục tiêu xung đột với Mục tiêu Toàn cầu;
• Ủng hộ khoa học đúng đắn, vận dụng các kết quả vào định hướng các mục tiêu có
cơ sở khoa học trong các lộ trình của ngành; và
• Công khai phản đối trong mọi trường hợp hiệp hội ngành nghề mà họ là thành viên
có quan điểm xung đột với các nguyên tắc phát triển bền vững, các quy chuẩn đạo
đức cơ bản của doanh nghiệp và thông báo hành động được tiến hành để phản đối.

Photo credit: Lionel Charrier
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Ủy ban tin rằng sẽ là một thông lệ tốt khi doanh nghiệp công khai việc sử dụng ảnh
hưởng của mình với “Chỉ số cam kết chính trị trách nhiệm” được xây dựng độc lập.
Doanh nghiệp sẽ công khai kết quả thực hiện các tiêu chí trên và một cơ quan độc
lập như Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) có thể lập bảng xếp
hạng. Ủy ban sẽ tìm hiểu thêm về ý tưởng này trong năm thứ hai.

5.6 Hành động của các Chính phủ
Như đã nói, Chính phủ cần doanh nghiệp để đạt được các Mục tiêu Toàn cầu, ngược
lại, doanh nghiệp cũng cần Chính phủ để đạt được mục tiêu đó. Chính phủ các nước
có thể giúp doanh nghiệp theo đuổi các mục tiêu chung này, việc đầu tiên là tạo ra một
môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân phát triển. Các nhân tố chính bao gồm điều
hành hiệu quả và có trách nhiệm, pháp quyền, hệ thống pháp luật và thực thi khế ước
hiệu quả, cùng các chế độ hải quan hiệu quả. Và cũng như tất cả các doanh nghiệp
đều phải đóng thuế, chi tiêu của chính phủ phải minh bạch và không tham nhũng. Nếu
không, niềm tin vào hệ thống thuế sẽ suy yếu và khế ước xã hội có thể tan vỡ.
Ngoài ra, như đã đề cập ở các phần trước, thực hiện thành công các Mục tiêu Toàn
cầu cần có ba loại chính sách cụ thể của Chính phủ, nhằm:
• Đảm bảo rằng giá cả hàng hoá và dịch vụ bao gồm các yếu tố ngoại tác xã hội và môi
trường, thay vì các chính sách bóp méo thuế hay cấp trợ cấp bất công;
• Điều chỉnh quy định tài chính phù hợp với các Mục tiêu Toàn cầu, đặc biệt là khuyến
khích khu vực tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Về khía cạnh này, các cơ chế Basel
III và Solvency II cần được xem xét lại; và
• Hỗ trợ các hệ thống giáo dục công lập có ngân sách tốt, chính sách thị trường lao
động tích cực và bảo vệ xã hội đầy đủ, tiêu chuẩn cao.
Cuối cùng, Chính phủ các nước có thể đóng vai trò lớn mạnh hơn trong đầu tư cho
các dự án hạ tầng. Như thảo luận ở Phần 4, hạ tầng có vai trò rất quan trọng trong
thực hiện thành công các Mục tiêu Toàn cầu và thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển.
Có thể huy động thêm vốn đầu tư hạ tầng của khu vực tư nhân thông qua tài chính kết
hợp nếu Chính phủ tạo ra điều kiện phù hợp. Ví dụ, Chính phủ có thể theo đuổi nhiều
lựa chọn và quan trọng nhất là khả năng đoán định chính sách tốt hơn nhằm giảm rủi
ro cho tài chính tư nhân. Chính phủ cũng có thể mở rộng các nguồn lực của các ngân
hàng phát triển đa phương mà trong đó Chính phủ là cổ đông cũng như yêu cầu các
ngân hàng này đầu tư thêm vào hạ tầng.
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5.7 Hành động của xã hội dân sự
Ủy ban nhận thấy vai trò vô cùng quan trọng của xã hội dân sự là giám sát các thể chế
và đảm bảo rằng doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức cộng đồng minh bạch và tôn
trọng luật pháp quốc gia và quốc tế.
Tương tự, xã hội dân sự có trách nhiệm tham gia đối thoại với tất cả các ngành, lĩnh
vực và ủng hộ thay đổi luật pháp và thực tiễn nếu chúng không thể hoặc không còn
phù hợp để đối phó với tham nhũng, bắt kịp công nghệ mới, các hành vi phá hoại xã
hội hay biến động bất ngờ.
Tổ chức công đoàn có trách nhiệm tham gia đối thoại xã hội với doanh nghiệp và với
chính phủ khi cần thiết, nhằm bảo đảm quyền lợi, trả lương công bằng cùng công việc
an toàn, ổn định sẽ được thống nhất và tôn trọng như là một phần của khế ước xã hội.
Tất cả các bên cần bảo đảm việc duy trì các định chế bảo vệ xã hội và thị trường lao
động sẽ mang đến một tương lai tốt đẹp cho xã hội và một cơ sở cạnh tranh công bằng
cho doanh nghiệp.
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6. KẾT LUẬN
Báo cáo này đã trình bày mô hình giúp doanh nghiệp tập trung giải quyết những thách
thức lớn nhất của thế giới mà các Mục tiêu Toàn cầu phải vượt qua. Giá trị cơ hội thị
trường tạo ra nhờ thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu lớn hơn 12 nghìn tỷ USD rất nhiều.
Có cơ hội để định hình một thế giới an toàn hơn và thịnh vượng hơn với một tương
lai đầu tư và sáng tạo dễ đoán hơn. Có cơ hội để xây dựng lại niềm tin giữa doanh
nghiệp và xã hội.
Thực hiện thành công các Mục tiêu Toàn cầu sẽ giúp thế giới trở nên bền vững hơn,
toàn diện hơn và có nhiều cơ hội cho tất cả mọi người. Vẫn sẽ có nhiều thách thức
nhưng xã hội sẽ có khả năng tốt hơn để giải quyết những thách thức này. Giải pháp
thay thế kém chắc chắn hơn, rủi ro cao hơn, tổn thất xã hội và môi trường tăng lên và
những cú sốc lớn hơn. Tiến tới thế giới tốt đẹp hơn đó phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo
doanh nghiệp tư nhân chọn lựa dẫn dắt tăng trưởng bền vững như thế nào.
Các thành viên của Ủy ban Kinh doanh và Phát triển Bền vững đã chọn dẫn dắt các
doanh nghiệp của mình hướng tới các Mục tiêu Toàn cầu. Qua báo cáo này, chúng tôi
kêu gọi các lãnh đạo doanh nghiệp khác cùng tham gia, dù bạn đã là CEO, thành viên
Hội đồng Quản trị hay mới chỉ là cá nhân mới bắt đầu lãnh đạo doanh nghiệp; những
người trong vai trò điều hành đầu tiên trên con đường tiến tới lãnh đạo một doanh
nghiệp có thể lớn, vừa hay nhỏ trong vòng 10 năm tới; một sinh viên mới tốt nghiệp
hoặc một sinh viên đang theo học đại học, ao ước thành lập một doanh nghiệp có sức
sáng tạo mạnh mẽ trong thị trường bền vững.

6.1 Hành động của các lãnh đạo doanh nghiệp bền vững
Báo cáo đã phân tích lãnh đạo doanh nghiệp cần có 6 loại hành động dưới đây để đi
tiên phong trong phát triển bền vững:
1. Xây dựng khung hành động hướng đến các Mục tiêu Toàn cầu như một phần
của chiến lược tăng trưởng cho bản thân doanh nghiệp và cho cả cộng đồng doanh
nghiệp. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp càng hiểu rõ mô hình kinh doanh vì các Mục
tiêu Toàn cầu thì quá trình tiến tới kinh doanh tốt hơn trong một thế giới tốt đẹp hơn
sẽ diễn ra càng nhanh chóng hơn.
2. Tích hợp các Mục tiêu Toàn cầu vào chiến lược công ty. Điều đó có nghĩa là áp dụng
lăng kính Mục tiêu Toàn cầu cho mọi khía cạnh của chiến lược: Bổ nhiệm các thành
viên Hội đồng Quản trị và Giám đốc điều hành cao cấp để ưu tiên và thúc đẩy công tác
thực hiện; hướng việc lập kế hoạch chiến lược và đổi mới đến các giải pháp bền vững;
quảng bá các sản phẩm và dịch vụ có thể khuyến khích người tiêu dùng xây dựng thói
quen tiêu dùng bền vững; và sử dụng các mục tiêu trong định hướng phát triển lãnh
đạo, trong việc trao quyền cho phụ nữ ở mọi cấp độ, cũng như trong thiết lập chính
sách và phân bổ nguồn vốn.
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Việc đạt được các Mục tiêu Toàn cầu sẽ tạo ra 380 triệu việc làm mới vào năm 2030.11
Cần phải chắc chắn rằng những việc làm mới được tạo ra là việc làm tốt, với mức
lương hợp lý không chỉ trong phạm vi hoạt động hiện tạimà còn trong toàn chuỗi cung
ứng cùng mạng lưới phân phối liên kết. Bên cạnh đó, việc giúp nhà đầu tư hiểu được
quy mô giá trị mà doanh nghiệp bền vững có thể tạo ra cũng là vô cùng cần thiết
3. Sát cánh cùng các doanh nghiệp cùng ngành thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang
các thị trường bền vững. Cơ hội kinh doanh sẽ lớn lớn hơn nhiều nếu toàn bộ các
ngành được dịch chuyển sang nền tảng bền vững theo các Mục tiêu Toàn cầu. Trong
lĩnh vực lương thực và nông nghiệp, một hệ thống phù hợp với các Mục tiêu Toàn cầu
sẽ mang lại nguồn lương thực dinh dưỡng với giá cả phải chăng cho dân số đang tăng
lên trên toàn thế giới, tạo ra thu nhập cao hơn - đặc biệt là cho 1,5 tỷ hộ kinh doanh
nhỏ trên thế giới - và giúp khôi phục nguồn tài nguyên rừng, tài nguyên nước ngọt
cùng hệ sinh thái trọng yếu, bao gồm cả các đại dương. Hệ thống này sẽ tạo ra trên 2
nghìn tỷ USD giá trị kinh tế mới vào năm 2030 và sẽ chống chịu rủi ro khí hậu tốt hơn
rất nhiều.12
"Kinh doanh thông thường" sẽ không đưa quá trình chuyển đổi thị trường này tới đích.
Sự đổi mới đột phá do một vài người tiên phong bền vững cũng sẽ không đủ: Toàn
ngành phải chuyển đổi. Những lãnh đạo doanh nghiệp cấp tiến đang cùng với các lãnh
đạo doanh nghiệp trong ngành và các bên liên quan thiết lập lộ trình chung hướng tới
sân chơi cạnh tranh bền vững, xác định các điểm tới hạn, ưu tiên các đòn bẩy công
nghệ và chính sách then chốt, phát triển kỹ năng và việc làm mới, định lượng các yêu
cầu tài chính mới, và xác định rõ các yếu tố của quá trình dịch chuyển thành công.
Trong 15 năm tới, hệ thống hóa các Mục tiêu Toàn cầu trong liên kết với đối tác và dịch
chuyển nền tảng ngành sẽ là một kỹ năng khác biệt hóa thiết yếu của một lãnh đạo
doanh nghiệp tầm cỡ thế giới. Điều đó đồng nghĩa với những cơ hội mới được hình
thành, rủi ro đến từ việc các hoạt động của doanh nghiệp bị phân mảnh và trì trệ được
ngăn ngừa, cũng như kéo dài thời hạn hoạt động của doanh nghiệp.
4. Làm việc với cơ quan chức năng để chi trả phí tổn thực tế cho nguồn tài nguyên
thiên nhiên và nguồn lực con người Cạnh tranh bền vững phụ thuộc vào việc các
doanh nghiệp cùng chi trả những phí tổn thực tế mà cách thức kinh doanh của họ tạo
ra - gọi theo thuật ngữ là nội tại hóa các yếu tố ngoại tác. Ý tưởng định giá ô nhiễm
theo đúng chi phí môi trường và chi phí xã hội đã tồn tại từ lâu, tuy nhiên yêu cầu định
giá các-bon bền vững ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết nhằm giải quyết
nguy cơ biến đổi khí hậu khó lường.
Việc thiết lập giá của các-bon và các tài nguyên môi trường khác (đặc biệt là nước ở
nhiều khu vực) và tuân thủ những mức giá đó sẽ mở màn “cuộc đua tới đỉnh cao.” Các
doanh nghiệp chấp nhận trả mức lương đáp ứng được mức sống cùng toàn bộ chi phí
cho các nguồn lực khác cần bảo đảm rằng đối thủ cạnh tranh cũng sẽ áp dụng chính
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sách tương tự trong tương lai gần, nếu không họ sẽ gặp bất lợi về chi phí. Do đó, lãnh
đạo doanh nghiệp phải làm việc công khai với cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và
tổ chức dân sự xã hội để định hình các chính sách tài khóa và điều tiết nhằm kiến tạo
một sân chơi bình đẳng định hướng bởi các Mục tiêu Toàn cầu. Điều này có thể giúp
hệ thống tài khóa trở nên tiến bộ hơn khi đánh một mức thuế thấp hơn vào thu nhập
của người lao động, và áp một mức thuế cao hơn đối với các hoạt động gây ô nhiễm
môi trường cũng như việc sử dụng các nguồn tài nguyên vốn được định giá thấp hơn
giá trị thực.
5. Thúc đẩy hệ thống tài chính hướng tới đầu tư bền vững dài hạn. Hiện thực hóa các
Mục tiêu Toàn cầu có thể sẽ cần khoảng 2,4 nghìn tỷ USD đầu tư bổ sung mỗi năm,
đặc biệt là đầu tư cho cơ sở hạ tầng và các dự án có thời gian hoàn vốn dài.13 Vốn đầu
tư sẵn có không thiếu, tuy nhiên khi toàn cầu đang bất ổn, hầu hết các nhà đầu tư đều
tìm kiếm các khoản đầu tư có thanh khoản cao và lợi nhuận ngắn hạn lớn. Ngay khi
các doanh nghiệp đều tuân thủ việc trả “toàn bộ” chi phí của các yếu tố ngoại tác xã
hội và môi trường, thì hoạt động tài chính của họ có hiệu quả hay không sẽ là tín hiệu
cơ bản mà nhà đầu tư cần đến, các hoạt động theo định hướng Mục tiêu Toàn cầu
của doanh nghiệp sẽ được phản ánh thông qua yếu tố này. Tuy nhiên, việc áp dụng hệ
thống giá chung này lên toàn bộ nền kinh tế sẽ cần thời gian. Cho đến khi đó, để rút
ngắn quá trình này, lãnh đạo doanh nghiệp có thể tăng cường nguồn tài chính cho các
khoản đầu tư bền vững bằng cách thúc đẩy ba điều sau: minh bạch, nhất quán trong
các thống kê về hoạt động bền vững gắn với các Mục tiêu Toàn cầu; sử dụng rộng
rãi và hiệu quả hơn các công cụ tài chính kết hợp nhằm chia sẻ rủi ro và thu hút thêm
nguồn vốn từ khu vực tư nhân cho đầu tư hạ tầng bền vững; và liên kết các chính sách
cải cách trong lĩnh vực tài chính với hoạt động đầu tư bền vững dài hạn.
6. Xây dựng lại khế ước xã hội. Niềm tin trong giới kinh doanh kinh doanh đã xói mòn
sâu sắc kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kết cấu xã hội cũng bị bào mòn.
Nhiều người coi doanh nghiệp là kẻ phản bội lại khế ước xã hội. Lãnh đạo doanh
nghiệp có thể lấy lại lòng tin của xã hội và duy trì tấm giấy phép hoạt động của mình
bằng cách hợp sức với Chính phủ các nước, người tiêu dùng, người lao động và xã
hội dân sự để đạt được toàn bộ các Mục tiêu Toàn cầu, và chấp nhận vận động chính
sách có trách nhiệm, công khai.
Xây dựng lại khế ước xã hội đòi hỏi mọi doanh nghiệp phải nộp thuế minh bạch và
đóng góp tích cực cho cộng đồng nơi họ kinh doanh. Tổng cộng có hơn 700 triệu lao
động làm việc trực tiếp và gián tiếp trong các chuỗi cung ứng toàn cầu.14 Tôn trọng và
trả lương xứng đáng cho người lao động sẽ rất hữu ích trong quá trình xây dựng một
xã hội toàn diện hơn và trong mở rộng thị trường tiêu dùng. Đầu tư cho đào tạo sẽ
mang lại lợi ích hơn nữa vì năng suất lao động được nâng cao và giúp cả nam giới và
nữ giới khai thác được tiềm năng của họ. Doanh nghiệp cần chắc chắn rằng khế ước
xã hội được mở rộng từ khu vực chính thức sang khu vực phi chính thức thông qua
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thực hiện đầy đủ các Nguyên tắc chỉ đạo về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.15 Vẫn
có khoảng 20-40 triệu người làm việc như nô lệ thời hiện đại16 và hơn 150 triệu trẻ em
làm tại các nông trại, hầm mỏ, nhà xưởng và bãi rác đang đóng góp đáng kể cho nền
kinh tế toàn cầu mà không được ghi nhận, cũng như không có bảo vệ.17

"Hơn 150 triệu trẻ em đang làm việc mà không được ghi nhận, và không có
sự bảo vệ.”
Đây là một hiện tượng không thể chấp nhận được của chủ nghĩa tư bản thế kỷ 21 điều mà ban lãnh đạo, nhà đầu tư và người tiêu dùng không thể tiếp tục làm ngơ.
Lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện những hoạt động này càng nhiều thì kinh tế thế giới
sẽ chuyển sang mô hình kinh tế mà ở đó cạnh tranh sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
toàn diện, bền vững một cách có hệ thống càng nhanh chóng.

6.2 Hành động dành cho Ủy ban
Ủy ban cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, phạm vi, lĩnh vực hoặc
khu vực địa lý muốn tham gia với chúng tôi để thúc đẩy quá trình chuyển đổi này xảy
ra nhanh hơn. Trong năm tới, chúng tôi dự định thực hiện điều này bằng cách:
1. Nuôi dưỡng và hướng dẫn thế hệ nhà lãnh đạo phát triển bền vững mới. Nhiều
người trong chúng tôi, với tư cách CEO và lãnh đạo, đã phải phát triển các ý tưởng
mới, kỹ năng và công cụ lãnh đạo để chèo lái doanh nghiệp vượt qua những thách
thức cũng như cơ hội phát triển bền vững. Chúng tôi muốn liên hệ với 500-1,000 CEO
nữa (cả những CEO tương lai) để chia sẻ những gì chúng tôi đã học được và cung cấp
hỗ trợ chuyên môn cho những người lựa chọn đưa phát triển bền vững vào trung tâm
chiến lược kinh doanh. Chúng tôi sẽ dành thời gian của chính mình và thời gian của
lãnh đạo doanh nghiệp phía chúng tôi cho các buổi đối thoại về mô hình kinh doanh
điển hình và kỹ năng lãnh đạo thời kỳ chuyển đổi cần có. Chúng tôi sẽ hợp tác với các
trường kinh doanh và các cơ sở giáo dục, đào tạo khác để đưa ra quan điểm thuyết
phục về việc, thế nào là sự kết hợp của kiến thức, kinh nghiệm, kế hoạch hành động,
học tập hiện đại và hỗ trợ tập thể tốt nhất cho các CEO và CEO tương lai lãnh đạo
doanh nghiệp bền vững. Và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các chương trình học tập trong
doanh nghiệp của chúng tôi có nội dung lãnh đạo bền vững.
2. Tạo lộ trình chuyển đổi ngành. Ủy ban sẽ làm việc với các ngành để tạo ra lộ trình
chuyển đổi ngành cho tối đa năm ngành chính như được nêu trong Phần 3. Trong mỗi
trường hợp, các thành viên của Ủy ban có liên quan đến ngành đó sẽ đứng ra tập hợp
một nhóm CEO cùng ngành, cùng các bên liên quan chủ chốt khác cùng lập ra liên
minh. Trong trường hợp các Mục tiêu Toàn cầu được xem như là một khuôn khổ chiến
lược cho tăng trưởng cao hơn, chúng tôi sẽ hỗ trợ các liên minh này xác định tầm
nhìn về tương lai của các ngành liên quan vào năm 2030, cũng như việc doanh nghiệp
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trong ngành có thể thực hiện những hành động và thay đổi nào để đạt được mục tiêu
nhanh chóng và công bằng.
Trong một số trường hợp, cách tiến về phía trước tốt nhất là hợp tác liên ngành, vì
các công nghệ và mô hình kinh doanh mới đã phá vỡ phương pháp kinh doanh truyền
thống. Ví dụ, các liên minh mới sẽ tán thành định giá yếu tố ngoại tác, khiến các doanh
nghiệp có lợi ích khác nhau cùng tìm kiếm những cách thức hiệu quả nhất để bảo vệ
tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta có thể tăng cường sử dụng các nền tảng kỹ thuật số
để thúc đẩy đột phá, ví dụ như XPRIZE mời người dùng trực tuyến tham gia cuộc thi
giải quyết những vấn đề nan giải nhất của thế giới và trao giải thưởng cho người thắng
cuộc.251 Ủy ban sẽ giao thành viên liên ngành hỗ trợ những ý tưởng bước đệm như thế
vì chúng có thể tạo ra các phương tiện thị trường mới để đạt được các tiêu chí thuộc
Mục tiêu Toàn cầu.
3. Lập ra các bảng thành tích Mục tiêu Toàn cầu. Song song đó, Ủy ban cũng sẽ hợp
tác với doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính để tạo ra các bảng xếp hạng Mục tiêu
Toàn cầu công khai. Những bảng xếp hạng này sẽ xếp hạng hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp theo ngành trong tương quan với các Mục tiêu Toàn cầu và thành lập
các chỉ số bền vững ngành. Tầm nhìn của chúng tôi là đưa phân tích dữ liệu báo cáo
bền vững thành tài nguyên có sẵn công khai để người dân và xã hội dân sự có thể
sử dụng. Trong bảng xếp hạng, các doanh nghiệp sẽ được xếp hạng dựa theo hiệu
quả hoạt động thông qua một loạt các chỉ số như biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, tiêu
chuẩn lao động trong chuỗi cung ứng (bao gồm chế độ nô lệ hiện đại) và tiếp cận dịch
vụ y tế. Quá trình xây dựng bảng xếp hạng cần có sự hợp tác giữa xã hội dân sự về
dữ liệu đầu vào, nhà đầu tư và hãng xếp hạng độc lập về phương pháp luận cũng như
sự hợp tác của doanh nghiệp. Quá trình này sẽ mất nhiều thời gian xây dựng các chỉ
số phù hợp và nâng cao chất lượng dữ liệu.
Doanh nghiệp lồng ghép phát triển bền vững vào các chiến lược doanh nghiệp toàn
diện và thành công sẽ giành được lợi thế cạnh tranh khi thu hút nhà đầu tư, vì những
thành quả của họ minh bạch với tất cả mọi người. Do vậy, các doanh nghiệp sẽ tạo
ra “cuộc đua lên đỉnh” và cuộc đua này sẽ góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện các
Mục tiêu Toàn cầu.
4. Hỗ trợ các biện pháp huy động tài chính bổ sung cần thiết để thực hiện thành công
các Mục tiêu Toàn cầu. Ủy ban sẽ thực hiện điều này thông qua ủng hộ các hình thức
hợp tác công-tư mới khác nhau trong phát triển hạ tầng bền vững, cũng là hình thức
mở rộng cơ sở vốn của các ngân hàng phát triển đa phương và các tổ chức tài chính
phát triển (cả song phương và đơn phương) và ủng hộ hình thành một lớp tài sản toàn
cầu có tính thanh khoản cao cho đầu tư hạ tầng.
Ủy ban cũng sẽ vận động thành lập một nhóm công tác bao gồm các nhà đầu tư tổ
chức hàng đầu, các quỹ đầu tư quốc gia, các định chế tài chính phát triển và các doanh
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nghiệp tư nhân, với mục tiêu vạch ra một kế hoạch hành động tài chính kết hợp khả
thi nhằm thực hiện thành công các Mục tiêu Toàn cầu. Mục đích của kế hoạch là tìm ra
câu trả lời cho câu hỏi: “Đâu là cách huy động thêm 2,4 nghìn tỷ USD mỗi năm để đạt
được các Mục tiêu Toàn cầu một cách hiệu quả nhất?”
5. Tìm hiểu ý tưởng về Chỉ số cam kết trách nhiệm chính trị được xây dựng độc lập.
Với mục tiêu chỉ dẫn doanh nghiệp, chỉ số này sẽ đặt ra các nguyên tắc cam kết chính
trị minh bạch và công bằng. Doanh nghiệp sẽ công khai kết quả thực hiện các tiêu chí
trên và một cơ quan độc lập như Tổ chức Minh bạch Quốc tế có thể lập bảng xếp hạng.
Thế giới còn 13 năm nữa để thực hiện thành công các Mục tiêu Toàn cầu. Lãnh đạo
doanh nghiệp sẽ không bao giờ có được thời điểm tốt hơn để lồng ghép các mục tiêu
kinh doanh với mục tiêu tạo ra một thế giới tươi đẹp hơn.
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LỜI CẢM ƠN
Ủy ban trân thành cảm ơn các tổ chức và cá nhân đã có những đóng góp lớn lao cho
chương trình làm việc của Ủy ban. Tuy nhiên, họ không chịu trách nhiệm về sự chính
xác, nội dung, kết quả hay khuyến nghị. Những phát hiện trong tài liệu này không nhất
thiết phản ánh quan điểm của họ cũng như của các tổ chức mà họ đại diện.
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